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VOOEREDE.

Gelijk men weet, is de Marnix-Vereeniging ten vori-

gen jare opgericht met het doel, om de oorkonden onzer

Nederlandsch- Gereformeerde Kerken, uit de 16^^ eeuw^

onder het hereik te brengen van het historieminnend

en kerklievend publiek. Breedvoerig zijn door hare

oprichters in hun eerste circulaire de redenen ontvouwd
,

waarom aan de uitgave van deze oorkonden behoefte be-

stond, waarom thans het oogenblik voor die uitgave

gekomen scheen, en waarom een taak, als deze uitgave

bedoelde, alleen door een Yereeniging kon worden on-

dernomen. Aangemoedigd door de ondersteuning , haar

van meer dan èéne zijde geboden, meent zij daarom

thans, zonder verdere bespreking van dit doel, met de

eersteling van haren arbeid tot het publiek te moeten

komen, overtuigd als zij is, dat de uitgave van hel

kleinste proefstuk haar veel krachtiger steun verschaffen
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zal, dan de breedste uiteenzetting van haar beweeg-

reden.

De uitgave van haar werken zal naar het voorloopig

vastgestelde plan in drie seriën geschieden, waarvan

de eerste Kerker aads-pr otocollen, de tweede

Synodale Act en en de derde Memoriën en

Brieven zal bevatten.

Allereerst zal de uitgave ondernomen worden van

het archief der Hollandsche Gemeente te Londen, wijl

het verre van zeker is, dat, bij eventueel aftreden

van Dr, Gehle, zijn opvolger ons even bereidwillig

bij het onderzoek van dit archief ter zij zou

staan. Alleen door Dr. Gehle's tusschenkomst zijn we

thans tot de uitgave dezer archiefstukken in staat,

en gewaagd zou het derhalve zijn , deze gunstige gele-

genheid ongebruikt te laten, vooral bij de groote moei-

lijkheid, waarmee de verzending uit Engelsche ar-

chieven steeds gepaard gaat.

Zoo groot is zelfs deze moeilijkheid, dat we ook met

Dr. Gehle's hulp nog niet die vrije beschikking over het

materiaal van het Hollandsch archief konden verkrijgen,

die voor de deugdelijkheid der uitgave zou zijn ge-

wenschl. Daar toch de archiefstukken, die we tot

dusver ontvingen, slechts voor beperkten tijd ons werden

toevertrouwd, ontbrak de mogelijkheid, om bij de uit-

gave de copie met het handschrift te vergelijken op

plaatsen waar een duistere lezing dit wenschelijk maakte.

Zoo dikwijls hierdoor onzekerheid over de ware lezing

bleef hangen, is dit aan den voet der bladzijde aan-

gegeven.
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Overigens heeft de Vereeniging zich tot regel gesteld
,

de archiefstukken zonder aanteekeningen uittegeven.

Uitzondering hierop maakt alleen de verklaring van

enkele verouderde woorden, die noodig scheen om ook

den ongeletterde den toegang tot deze oudste geschiedenis

zijner kerk te ontsluiten.

Aan het slot van elk deel zal een index de namen

van plaatsen en personen aanwijzen.

Het deel dat thans verschijnt, bevat de Kerkeraads-

protocollen der Londensche Gemeente van 10 November

1569 tot Mei 1571. De aanteekening vóór de eigenlijke

notulen toont genoegzaam, dat vóór dien tijd geen op-

zettelijke opteekening van het verhandelde gehouden

werd. Wel is in den loop dezer acten nog van een

ouder consistoriënboek sprake, maar dit schijnt meer

een memorandum van acte-stukken, dan een notulen-

boek in den gewonen zin te zijn geweest. Trouwens

in het Londensch archief is van dit oudere actenhoek

geen spoor te vinden.

De hier bedoelde acten zijn te vinden in het archief

van den Kerkeraad der Hollandsche Gemeente te Londen,

en wel in dat deel van dit archief, dat niet naar

„Guildhair overgebracht, maar in de Consistoriekamer

van „Austinfriars" gebleven is. Ze vormen een folio-deel

in perkam,enten band, zijn door verschillende handen

maar voornamelijk door H. Fremaült geschreven, en

van zeer leesbaar schrift.

Als tweede deel hoopt de Vereeniging het eerste stuk

van haar derde Serie te kunnen geven, door uitgave

van SiMEON Ruytinck's „Historie der Nederland-
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sche Natie in Engeland". Ook tot verkrijging

van dit stuk heeft Dr. Gehle zijn welwillende hulp

toegezegd. Moge hij ons spoedig door een gunstig ant-

woord de mogelijkheid openen, om onverwijld ook dit

gewigtig stuk ter perse te leggen.

Uteecht, 1 December 1870.

G. Groen van Prinsterer,

Eere- Voorzitter.

A. W. van Beeck Calkoen,

Secretaris-Penningmeester.

W. G. Brill.

B. TER Haar.

A. KUYPER.

J. J. van Toorenenbergen.
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EEGISTEREN OFTE COXSISTOEIEBOUCK foi. a.

KEDEEDUYTSCHE GHEMEYXTE TE LOXDEX.

Begonnen bij HEEcrxEs Fremault , Ouderlinck,

lOen Xovemb. 1569.

Ministers.

D. Gottfridus Wingius, D. Bartholdus Guillielmi, D. Ge-

orgius Vibotius & Octavius Selnavus.

Auderlincrlien.

Mr Jan de Radennakere.

Mr Gisbertus Joanuis.

Lucas van Reene.

Lieven d'Herde.

Thomas Soeu.

Ghijselbrecht Dormael.

Diakenen

Philippus Garcy.

Pieter de Bert.

Hubrecht Clinck.

Jan de Cueninck.

Jacob Hein.

Hercules Fremault.

Franchois Clercs.

"Willem Togghe.

Jan Davelu.

Ghelein de Beste.

Reynier Pastor.

Willem van den Bogaerde.

Joannes Cubus.

Gillis Heureblock.

M'" Mattheus Yerhomme.

Pieter Bauders.

Melchior van As.

Gillis Verhiele.

Rupaert Hem-icxs. •

Cornelis Joost



fol. t». Namen ende toenamen van den Auderlinghen , die toe

vercoren, ende voor eerst in beuren dienst ghetreden zijn,

Sondaechs 13 May 1571.

Jan Beelen.

Clement van den Driessche.

"Willem Rouck.

Guillame van den Bogaerde.

Lucas Mayaert.

Lucas de Heere.

Op dat dese Consistorybouck voor auctentijck anghezien

mach werden, ende naermaels gheen zwaricheit voor ghe-

worpen en zij , als of de acten daerinne gheregistrert

,

bij den scriver alleene naer zijn goetduncken, zonder aduijs

ende communicatie der Consistorie ghedicht waeren ,
— So

is bij ghemeenen accorde der Consistorie geadvisert, dat

men d'acten bij den schrijver gheannoteert , telcken eersten

consistoriedaeghe daernaer, voor de Consistorie , al eer men

eenich ander werck zal beghinnen , opentlick overlesen zal.

Ende zo daer yemandt waere die op eenege acte yet te

zegghen hadde, dat se te lanck, te cort, ofte anders dan

behoorlick ghecausert ware, zo zal men dezelve acte bij

ommestemminghe ende besluute corrigeren, naer dat men

zei bevinden behoorende, ende stellen daer van de cor-

rectie in de marge ofte daert best schicken zal. Welcke

correctie een van de ministers oft auderlinghen onder-

scriven zal. Actum in Consistorie 20en Novembris 1569.

Gottfridus Wingius, Verbi Minister.

Bartholdus Wilhelmi, Verbi Minister.

Thomas Soenen Chz. Gisbertus Joannes.

Huberecht CUnck. Jacob Hein.

Jan de Conninck. Peter de Berdt.

Philippus Garcerius. Lucas van Reene.

Hercules Fremault. Ghijsbrecht Dormale.

Lieven de Herde. Jonas Rotarius.



De navolghende Auderlinghen hebben onderscreven den

17 May 1571.

Jan Beelen.

Lucas Maijart.

Clement van den Driessche.

Guillame Bogaert.

Wm Rouck.

15 AN. 69. „
, ,lOL 1.

Acte lO^n Novembris. Sdonderdaechs.

D. Gottfridus beclaechde sich van Francisco Marguina, Beciach d. Gott.

van dat hii Mar. zeker verzouckschriften hem Gott. in °J^^
F/ancisco

Marguina.

handen zoude ghesteken hebben , in den Consistorie in

de teghenwoordicheyt der auderlinghen. Ende nyet te vre-

den zijnde metter andw^oorde Gott., zoude hij Marguinas

hem noch opentlick in de kercke nae de praedicatie oploop

ghedaen hebben , ende beschuldicht dat hij nyet en vuldeedt.

Verzouckende midsdien dat Franciscus ontboden zoude zijn

bij der consistorie, die van der zaeke kennen zoude ende

discipline over hem bruucken.

Las oock opentlick voor de consistorie de verzouckschrif-

ten van Marguinaes , waerof de summa was dat Marguinaes

ettelicke stucken hadde ten laste van Gott., waeraf de

vuldoeningh bestondt in zijnen Consistorie bouck, den welc-

ken hij verzochte te ziene ende visiteren in presentie van

ettehcke christeücke persoenen etc.

Was gheresolvert Franciscum hierup tontbieden Sondaghe

naestcomende 17 ditto.

Verschenen voor Consistorie Dnus Coysijn des Roches , Vertooch der mi-

Mermerius, ministers, des Fontaines, du Boucquet, au- ['.'^^^'^'"^"'^''^"'^j'''

' ' 'M' hughen van de

derlinghen der Franscher ghemeinte : vertoonende hoe dat fransche gemeinte.

D. Gott. ende Barth. met Claude Dotignis ende Jan En-
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ghelram, alshedent comende in haere Consistorie, hemlieden

aldaer gaven zeker scrift, gheintitulert : Confuiatie etc,

metter sententie bij den zelver franscher Consistorie hier te

vooren ghegheventusschen de ministers ende auderlinghen

der duytscher ghemeente ende Francisco Marguina. Naer

welck overgheven zij vertrocken uuter Fransche kercke,

zonder andwoordt te verwachten. Nu zij , vertoonders , met

haren metbroederen de dienaers, tschrift overzien hebbende

,

ende bevindende grootehcx hemlieden, ende haren dienst

daerbij bezwaert, zo zij zeyden, — Zo hebben zij tzelve wel

willen overbringhen in handen der auderlinghen deser ghe-

meinte , metter voornoemde sententien , op dat zij oordeelen

zouden, of zodane sententie ende uutspraeke, die zij tot

verzoucke van partien , naer 't verstandt dat hen de Heere

verleent hadde , in aller trauwe ende eenvoudicheit, nyet

zonder groote moyte ende eerbiet, ghegheven ende uut-

ghesproken hadden , zulck eene bittere , verkeerde ende las-

terlicke confutatie ende teghenscrift verdient hadde. Ende

of zulcke handelinghe ende manniere van doene den mi-

nistren met haren metghenooten christelick ende ordentlick

was, zonderlinghe anghemerct het aireede twee maenden

ghepassert waren, dat de sententie ghepronunchiert was,

ende dat den zelven tijdt gheduerende noint yemandt harer

daervan een woordt jeghens hemlieden, van de fransche

Consistorie, ghesproken en hadde, breeder dan dat Jan

Enghelram ten daeghe van de uutspraeke der sententie,

jae zo haest hij de selve hadde hooren pronunchieren

,

vraeghde of zij die nyet en zouden mueghen betrecken

voor den Superintendent. Waerop hem verandwoort was

scrift es bij den ^^^ J^^' Vcrzochteu voorts de voorseyde vertoonders dat

Franc hoisen ver- hemlieden copie auctentycque ehemaeckt ende ehelevert
socht wederom in ^ ./ i o o

hueren handen te zoudc wordcu vau den voorscydcn confutatiescrifte, omme
hebbene, ende bii t t t , t i ^

•• j_

advvse der Consis- daermede voorder te doene ende verzouckene , zo zij te

tone hender een j-^de werdcu zoudcu , beffheereude dat 't originale scrift
ghegheven. Actum

,

IGden juiy 1570. metter sententie voornoemd bij ons bewaert zoude werden.



Hier jeghens zeyde D. Gottfriclus, alvooren allegierende

zeker redene voor excuse, waerom zij zonder andwoorde

te verbeyden vertrocken waren, hoe dat zij 't voorseyde

scrift in alder eenvaudicheit , zo zij meynden
,
ghestelt ende

hemlieden anghegheven hadden, up hope dat zij tot be-

kentenesse heurer feylen , in de voorseyde sententie begaen

,

daer duere zouden mueghen commen, ende dat alzo de

zaeke zoudt mueghen ter nederghelecht worden. Werdt

gheandtwoort bij de Consistorie , dat men d'originale scrift fol, 2.

bewaren zoude ende henlieden copie verleenen naer heure

begheerte.

Presenterende nyetmin — zo van ghelijcken dede D. Bar- Aldus ghecorri-

tholdus — te betere ende vuldoene alle faulten ende mes- fn cons^storien."^"

grijpinghen , die hem ontrent den voorseyde scrifte zouden 6»':*'^°^'^"^ ^^^'

behoorHck anghewesen worden, begheerende zeer wel dat

de broederen onser Consistorie daervan oordeelen zouden,

zo het noodt ware.

Verscheen Franciscus Marguinas , versocht van D. Gott. .

Verzouck Fran-

cisci an d. Gott.

restitutie van zekeren scrifte, dat hij hem bij abuuse, ende Wingio.

meenende een ander scrift te gheven, onlancx ghegheven

hadde.

Andtwoordt Gott., dat hem 't zelve scrift alleene niet

anne en gynck, maer noch ettlicke broederen meer, zonder

tconsent van dewelcke hij van den zelven scrifte niet

scheeden en mochte; oock zo was hemlieden tvoorseyde

scrift gantsch noodich omme sekere ontschuldinghe te ve-

rifiëren etc. Submitterende nyetmin hem dies aengaende

(zo hij tanderen tijden noch ghedaen hadde) int zegghen-

schap der Consistorie, zo verre de voorseyde ander broe-

ders van ghelijcken doen wilden. Repliceert Franciscus , dat

hij hem oock submitteerde , maer dat hij met niemandt

te doene en hadde , dan met D. Gott. , die tscrift van zijn-

der handt hadde alleene ontfanghen, ende zo verre de

andere broeders die Gott. pretendeerde, begheerden hem-

lieden mede te voughende met Gott., dat liet hij wel
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toe. Dese saecke wierdt aldus verdraghen tot Sondaechs

13 Novembris.

2e Versouck. Versochte ten tweede maele Franciscus , dat de Consis-

torie oordeelen zoude, of D. Gott. hem zoude ghehouden

wesen ostensie te doene van den Consistoriebouck de

a° 1569, achtervolghende zijn schriftelicke verzouck an den

zelven D. Gott. ghedaen, omme daermede te verifiëren

zulcke stucken, als hij D. Gott. begheerde te laste te

legghen. Wierdt verdreghen up Sondaeghe ISen November,

om te verhandelen metten verzoucke Gott. , als van eenen

effecte ende al een zaeke wesende.

Verclaerende Verclaerde ten derden dat hij ettlicke stucken hadde
Fraucisci ten laste ,, l t l -r»'i/-( , T/~n
van Carpentier ^^ ^e gheven , ten iaste van rieter üarpentier ende Ghee-
ende Artijs. raert Artijs — omme daerbij te betoonen achtervolghende

de vrijheit der ghemeinte in de electie der diakenen ghe-

gheven — dat de zelve twee persoonen voor deser tijdt nyet

fol. 3. admitteerlick en zijn totten dienst der diakenscap. Wierdt

hem belast de stucken bij scrifte up te bringhen Zaeter-

daghe naestcomende 12en Novembris.

Acta 12eii Novembris Saterds.

Verzouck Hans Hancz van Betburch van Cuelen verzochte ghetraut te

van Betburch.
^.j^^ ^j^ morghcn. Wierdt verheyscht attestatie van de

uutroupinghe van zijne bruut in huere parochiekercke , of

ten minste een briefken van consentie van hueren Pasteur,

om dat zij een Ynghelsche was , ende daernaer zoude men

hem absolute andwoorde gheven.

Francisci oppo- Verscheen Franciscus Marguinas, overghevende in han-

cïnfiinS^" Cat- ^eu dcr Cousistorie zeker schrift , daerbij hij maintenerde

pen. ende Artijs ^g bcthoogcn, dat Carpentier ende Artijs nijet admitteerhck
tot diakenschap. .r^i ii

en zijn tot den dienst der diakenschap. t Zelve gnelesen,

wierdt hem afghevraecht of hij oock an de voorseijde

broederen zijn schuldeghe plicht bewesen hadde , om hem-

lieden te vermaenen totter versoeninghe , die hij preten-



derde. Waerup hij andwoorde, dat hij verstondt hemlieden

vermaendt thebbende metten vermaenscriften, die hij D. Gott.

ende Barth. tanderen tijden in Consistorien ghegheven

hadde. Wierdt hem voor resolutie anghezeit , dat de Con-

sistorie in dese zaeke doen zoude , alzoot van noode zoude

wesen^ met waerschuwinghe , dat hij de stucken (daermede

hij beschuldichde) zoude moeten bijstellen.

Franciscus beclaechde D. Gott. van ontrauwicheyt , die Franc, beciaecht

hij ghebruuckt zoude hebben in het scrift , bij hem ghe- wLheyt!"
°° ^^'^"

maect ende Francisco ghegheven, omme bij de Franchoisen

te nachtmale gheadmittert te zijne, daermede, dat hij in

tzelve scrift ghestelt hadde meer dan hem de Consistorie

belast ende besloten hadde, twelck D. Gott. in kennesse

leyde. Hiervan ziet tscrift hij Franc, overhrocht, rustende

onder de Consistorie ende de notitie, staende op de rugghe.

Verscheen Willem Togghe, diakene, verzochte vuldaen Verzouck Wm

te zijne van zeker zwaricheit, die hij hadde ten laste van

Pieter Bauters , diaken vercoren ende als morghen staende

te confirmeren, van dat hij, Bauters, tanderen tijden zoude

gheseit hebben , dat hij , uuten H. Gheest ghedreven zijnde

,

te Medston hem ter ghemeente begheven hadde.

Wierdt hem gheandtwoordt , dat in de belijdenesse des

gheloofs ende anneminghe totter ghemeinte , de dienaren

met hem zo ghehandelt hadden , als zij meenden voor Gode

te verantwoorden. Verstonden derhalfveu dat hij , Togghe

,

hem daermede oock behoorde gherust ende te vreden

voortan te hondene, twelck zij hem baden zo te willen

doene.

Op de questie, of men Carpentier ende Artijs voor eenen Resolutie angaen-

...-,, 1 1 , , 1 1 T 17 de Carpentier ende
tijdt suspenderen zoude , tot van huere zaeke ende d op- Artijs.

positie Francisci ghekendt ware, ende interim voortgaen

metter confirmatie van dandere , ofte dat men de gheheele

confirmatie schorten zoude totter decisie van d'oppositien

ofte niet, — Wierdt gheallegeert , hoe dat in dese zaeke niet

alleene te letten ende stondt op d'oppositien Francisci , maer
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veel meer up zeker Confutatiescrift
,
ghemaeckt bij onse

ministers j met de letst afghegaene auderlinghen , ende bij

den voorseyde Carp. ende Artijs over zulcks mede onder-

teekendt, jeghens de sententie der Franscher Consistorie,

in Francisci oppositien ghementionert , welck scrift dezelve

van den Fransche Consistorie als ghisteren in onse handen

overbrochten , metter sententie ten ende etc. Zie hiervan

dacte hiervooren jo. 1°.

Wierdt voorts inghezien hoe dat d'oppositien moesten

verhandelt zijn in de jeghenwoordicheit der ghedeputeerden

,

bij den E. Bisschop ghecommitteert , ende dat dierhalfven

die zaeke ghescepen was , noch eenen tijdt an te loopene

,

hanghende welcken de ghemeynte onvoorzien hadde moeten

blijven van tmeeste part harer diakenen. Item hoe dat

men den voorseyde Carpentier ende Artijs nyet admitteren

en mochte zonder onderzouckinghe ende excussie der voor-

screven zwaricheyt, of men hadde der Franscher Consis-

torie daermede groot nadeel ende prejudicie moeten doen, —
anghezien de toelaetinghe oft afhandende der zelver, voor

een deel metbringhen moet de confirmatie ofte infirmatie

der Franscher sententie; item d'approbatie oft reiectie

van 't voorseyde confutatiescrift.

Op al twelck rijpelick ghelet, wierdt gheresolveert , dat

men den 9 diakenen sanderdaechs confirmeren zoude , om
den grooten noodt der ghemeinte daerinne te goede te

commen , ende suspenderen dander twee , om middelertijdt

van de oppositien te handelen metten ghedeputeerden.

Acta 13en Novembris. Son.

Angheven D.Gott. D. Gott. hilt dc Consistoric vooren zulck als hij den lOen

ditto anghegheven hadde , aengaende Francisco Marguina.

Verzouckende dat hem gheordineert zoude zijn te verclae-

jqj ^ ren de stucken, die hij hadde ten laste van D. Gott., zo

hij hem dies in zijne scriften ghevantert hadde. Daer en
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boven beclaechcle Gott. den voornoemden Franciscum van

dat hij hem uploop in de kercke onlancx zoude ghedaen

hebben etc. Verzouckende etc.

Hierop ghehoort Franciscum, verzochte, men zoude zijne

verzouckschriften ende de andwoorden Gott. inzien, ende

daernaer oordeelen of zijn verzouck ghefondeerdt was. Hier-

op gheresolvert , wierdt Franciscus belast te verclaren , ofte

bij gheschrifte te bringhen , de stucken , die hij hadde ten

laste van D. Gott., omme de zelve ghezien ende ghewo-

ghen, alsdan te oordeelen ofter inspectie zouden moeten

gheschieden van den Consistoriebouck ofte nyet.

Versochte Franciscus , dat de bouck zoude gheleit wor-

den in handen van een van de audeiiinghen , als „en main

neutre." Hij zoude alsdan zijn stucken mondelinghe oft

scriftelick angheven. Hierop ghehoort D. Gott., zeyde hoe

dat hij tbouck ghehouden hadde voor zijn memorie, zon-

der daertoe bij den Consistorie gheordonert te zijne, ende

zonder eeneghen sallaris daervaa oyt ontfanghen theb-

bende. Derhalven achtede hij , dat de Consistorie daeranne

gheen recht en competeerde
,
presenterende nyetmin hierin

te doene zulck als recht ende billick was.

Wierdt endelinghe gheresolvert bij consente D. Gott.,

die het zeer goedt vandt, dat hij den bouck toeghesloten

ende ghezeghelt met zijn eyghen cachet overleveren zoude

in handen Rotarii ofte Fremault , onthier an morghe noene

,

dewelcke belast waren te dien fijne beede tsamen ofte een

van hemlieden , die best moete ' ) hadde , te gaen ten huuse

D. Gott, , om de bouck te halen , twelck ghedaen , zoud

men Franciscum belasten zijn stucken van stonden an over

te bringhen. Hierbeneven wierdt Franciscus dapperlick ghe-

waerschuut bij de auderliughen , van de groote suspitie ende

bezwarende, die hij hiermede anrechte jeghens der ghemeinte

oudsten minister, twelcke indien hij bevonden ware ten

1) moete = beschikbare tijd.
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onghelijcke ende zonder fondament ghedaen thebbene , zoude

hem zelven in zwaren last bringhen etc.

Angaende tdander point van Gott. bedachte ende an-

gheven daerup , zijn bij den Consistorie ghehoort gheweest

als ghetuughen: Jan Blommaert, D. Bartholdus , minister

,

ende Hercules Fremault , auderlinck , maer en hebben nyet

ghetuucht, daermede Franciscus eenichsins zoude mueghen

beswaert wesen. Wierdt oock naderhandt ghehoort Willem

van den Bogaerde, welcke tuychde als dandre.

Angheven der Verschenen Clercs, Davelu, Beste, Pastor, Togghe, dia-
ander diakenen. , /-, -, i . •• • i n ,• i t i

kenen, (javen an , hoe dat zij m de connrmatie der diakenen

voormiddach gheschiet , nyet present en zaeghen Carpentier

ende Artijs, mede bestemt ende vercoren; hoorden oock

aflesen dat huere bevestinghe zekeren tijdt ghesuspendert

wierdt. Versoucken midtsdien te wetene oorzaeke van de

zelver suspensie, anghezien in de verkiesinghe (daer zij

anghevers mede over waren) up dezelve twee als nu ghe-

suspendeerde nyet te segghen was.

Andwoorde de Consistorie , datter zeker oppositien ende

andre zwaricheden inghevallen waren, wichtich ghenoech

om suspensie, dewelcke verhandelt moesten worden bij de

Consistorie ende den ghedeputeerden van den E. Bisschop

,

volghende tlast begrepen in sijn scrift, an de Consistorie

ghesonden. Derhalfven dat zij hemlieden te vreden daer

fol. 5. inne zouden willen houden.

Acta 17eu Novembris. Sdond^.

Angheveu Gott. D. Gott. hilt de Consistorie indachtich van zeker on-
contra Fr. Marg.

gj^gggj^j^^^g propoost ende redenen , bij Francisco ghespro-

ken zaterdaeghe lestleden in vuile Consistorie, twelck was,

als dat hij Franciscus protesterde, zo men up zijn opposi-

tien gheen acht en name, ende dezelve nyetjeghenstaende

Carpentier ende Artijs totter bevestinghe des diakenscaps

admitterde, dat hij hem openthek in de kercke voor de

gantsche ghemeynte opponeren zoude, ende dat hem leedt
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was , dat hij zulcx hier te vooren nyet ghedaen en hadde

,

als hij zach dat men voortgynck metter bevestinghe des

huwelicx Francisci de Moor met Betken Keijte, verzouckende

D. Gott. hiervan kennesse ghenomen tzijne, ten ende etc.

J. Rotarius ende H. Fremault deden rapport an de Rapport Rotarij

r\ , • 1 i. ^• 1 1111, 1 ende Fremault, no-
Gonsistone nopende huerüeden upgheleyde last van de pende de Consisto-

bouck te halene ten huuse D. Gott. De summa daervan "ebouck.

was, dat zij hare commissie nyet en hadden connen vol-

brenghen, overmidts den arreste, dat Loijs Thierij daerup

ende up alle boucken ende scriften der ghemeinte hadde

ghedaen doen bij eenen ordentlicken Officier, voor de

summa van 36 fë st. , die hij ande ghemeinte pretenderde

ten achter te zijne. Hierof es breeder besceet in zeeker

attestatiescrift bij de voorseyde twee broederen hierof ghe-

maeckt ende onderteeckent , beghinnende: Wij onderscre-

ven troederen auderlinghen eic.

De Consistorie vandt goedt D. Barth. , Jan de Cueninck Questie der Con-

ende Thomas Soen af te vi-aghene, of zij zodane arrest chueninc ende
'

van Loijs Thierij voor goedt hielden , ofte desadvouerden ,
^°^" ghedaen.

anghezien zij metten zelven Loijs , Saai ende Enghelram

(die dit ghepractisert hadden om den bouck der Consistorie

tonthoudene , ende alzo tbesluut der zelver crachteloos te

maeken) in een cause ghestaen hadden teghen Franciscum

voor die fransche Consistorie.

Andwoordt D. Barth, dat hij hierup nyet en begheert Andwoordt.

peremptorie tandwoorden, oft zijn advijs te segghen, want

hij nyet en wiste, wat den arrestant tot zulcken daat ende

op zulcker wij se te procederen ghemovert hadde.

Andwoorden Cueninck ende Soen, dat zij de daet van

Thierij ende den middel bij hem ghebruuct, achten voor

quaet, ende overzulcx desadvoueren.

Op de vraeghe wat men voorts in de zaeke te doene l^esolutie.

hadde, gheresolvert : vooreerst, omme tvoorgaend besluut

der Consistorie effect te doen sorteren. Ten anderen, an-

ghezien de Consistorie bij ghemeene bestemminghe ende
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accorde eenen scrijver hadde , wien naer rechte ende bil-

licheit toequam de custodie van den boucken ende alle

andere scriften der ghemeynte: dat men D. Gott. ordon-

neren zoude dezelve boucken ende alle andere scriften der

ghemeinte annegaende , onghezeghelt ende onbecommert te

leveren in handen H. Fremault, scrijvers der Consistorie;

ende dat nietjegenstaende den voorseyde arreste, twelcke

in hem zelven nul ende onbehoorlick was, als ghedaen

onder D. Gott., die dezelve boucken ende scriften noch-

tans niet als Gott., maer als representerende de gantsche

ghemeinte, onder hem ghehouden hadde. Bovendien oock

zo was der Consistorie den bouck daeghelicx van noode,

omme diversche acten ende handelinghen, die dickmael

toverziene quamen.

Ten tweeden, dat men Gott. vermanen zoude, van dat

hij , den auderlinghen den bouck onthoudende , dien hij met

rechte toequam, den zeluen nochtans ghecommunicquert

hadde andere private broeders , die 't regiment der kercken

nyet toe en quam.

Ten derden, dat men Loijs Thierij vermanen zoude van

zijn onbehoorlicke handelinghe, waermede hij grotelicx de

fol. 6. Consistorie verhinderde in haeren dienst, ten grooten na-

deele der ghemeinte , ende derhalfven dat hij , zijne schuit

daervan bekennende, zijn arrest zoude laten varen ende

hem voortaen vermijden zulcke zaeken, die onchristelijck

ende onstichtelick waren meer te doene.

Tot dese besluute verclaerde D. Barth. nyet te willen

stane.

Andwe D. Gott. De voorgaeude resolutie wierdt D. Gott. verclaert , die

daerup eerst andwoorde, dat hij hem beraeden wilde, ende

angaende de vermaninghe dat hij die achte onghefondert.

Daernaer , hem beraden hebbende
,
gaf dese andwoorde

:

Nopende den bouck , dat hij begheerde dat dien ghezeghelt

zoude bliven totter excussie van de zaeke Francisci. Ten

tweeden , dat hij alsdan copie daervan presenteerde te leve-
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ren, oft de copie voor hem te houden ende 'toriginael te

gheven, mette naevolghende conditien. Eerst, dat hem tijdt

zoude gheconsentert zijn om de copie te maekene. Ten

tweeden dat men hem contenteeren zoude van zijnen aer-

beyt. Ten derden dat men hem garanderen zoude van

arreste. Ende, dat hij sich onse vermaninghe niet anne-

men en conde, de redene was, dat hij den bouck maer

ghecommunyceert hadde den broederen, die denzelven van

doene hadden , omme het different , dat zij met hem ghe-

meene hadden, teghens Franciscum voor de fransche Con-

sistorie verhandelt, welck different wij auderHnghen (zeyde

hij) ons niet antrecken en wilden, hoewel wij dies ver-

zocht waren, ende hadde oock hemheden gheen breeder

communicatie ghedaen , dan zo verre het dier zaeken an-

ghynck.

Loijs Thierij andwoorde , dat hij dochte nyet quahck Andwe Thierij.

ghedaen thebbene , want hij ons dickmael vermaendt hadde

tot betahnghe van zijne verschoten penninghen, achtervol-

ghende zeker rekeninghe , die hij daervan zeyde ghehouden

tzijne, maer wij en hadden hem noint betalinghe willen

doen ofte beloven te doene. Hierup wierdt hem gherepli-

cert, hoe dat warachtich was, dat hij somtijts hadde com-

men angheven van zeker tachterhede ende verschoten pen-

ninghen , die hij hadde hanghende an de ghemeinte. Maer

dat wij als noch gheenen middel en zaeghen om hem te

helpen. Want wij zelven hadden aireede vele penninghen

verschoten , die wij nyet en zaeghen zeer haest in te crij-

ghen. Aver zo wanneer de standt der ghemeinte beter

waere duer Gods ghenade, dan hij tehandts is, ende dat

wij middel zaeghen om d'oncosten der ghemeinte beter te

becommen, wij zouden alsdan hem ontbieden ende zien of

zijn gheheyschte schuit oock ghefundert ware; twelcke in-

dient zo ware, zouden hem onse hulpe ende assistentie

alsdan andienen, zo verre wij daerinne met recht ende

redenen verbonden zouden wesen. Loijs persisteerde bij
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zijne andwoorde, ende en nam sich de vermaninghe nyet

anne, daerto'e noch voughende, dat hij oorzaeke hadde, om
de boucken onder onse handen nyet te willen hebben.

Thierij contra Gaf an Loijs Thierij , hoe dat Pieter Bauters hem be-

schuldicht heeft, achter de bursse ende in gheselschepen

,

voor een wouckeraer ; hadde hem daerover vermaent , ende

(want hij gheen beteringhe ghedaen en hadde) verzochte,

dat hij bij ons ghedronghen zoude 'wesen tot boete ofte

fol. 7. zijne beschuldinghe te verifiëren.

Gaf voorts anne uuter name van der weduwe zaligher

It. uuter name Jan Uutenhoveu, hoe dat Franciscus Marguinas huer
vandewedeüuten- .....
hoven. schuldich was bij obligatie de soem van 11 f§ st. , waerof

ze ernstelick betalende verzochte, overmidts ze het nu

bij haere ziecte grootelicx van doene hadde, biddende

derhalven dat men Franciscus hierup vermanen zoude ;
—

twelcke ghedaen wierdt, ende zijn obligatie hem ghetoont.

Andwe Franc. Hierup andwoordt Franciscus , hoe dat hij van vurseyde

weduwe vermaent es gheweest , ende dat hij doen zal al dat

hem mueghelick werdt, bekennende oock de schuit ende zijn

obligatie goedt wesende.

Andwe Pieter Verschijnt P'' Bauters: ontkendt directelick Loijs Thierij

ghediffamert thebbene van woeckere, achter de bursse ende

in gheselscepen. Maer kendt wel daervan ghesproken theb-

bende in presentien van getuughen, ende-vermanenswijse

oock jeghens eene zijne nichte gheseyt thebbene, dat hij

verstaen hadde van Jeremias Ackerman, dat Loijs Thierij

hem 'tanderen tijde 10 fg st. zoude ter handt ghedaen heb-

ben, ende daervoor intrest ghenomen ten advenante van

20 ten honderden, te wetene alle 3 maenden 10/3 etc,

breder te verclaren alst noodt werdt. Gheordonnert Thierij

zijn prueve te doene.

Resolutie aen- Op de vraeghe of men Carp. ende Artijs copie gheven
gaende tgene der

. . _i . . ,, .

verheyschte copie zal vau de oppositicu 1 rancisci Margui , zo ZIJ verzochten

,

tUsa Franci°8!''^°^^"
wierdt gheandtwoordt , ende den verzouckers aughezeit:

Anghezien datter maer suspensie en es, die nyet en bestaet
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up de oppositien Francisci alleene , maer veelmeer up het

Confutatiescrift, inhoudende veelderley leelick injurien ende

beschuldinghe , ten laste van de francsche Consistorie,

twelcke de ghesuspenderde onderteeckendt hebben. Item

dat wij de zaeke nyet alleene, maer verhandelen moeten

metten ghedeputerden van den E. Bisschop , overmidts de

groote zwaricheden , breed verhaelt in dacte hiervooren fo. 3.

Item dat wij nyet eyghentlick oock en wisten, wie dezelve

ghedeputerden wesen zouden, anghezien dat in de plaetse

van D. Mermerius, minister, ende Duboucquet, auderlinghe,

der Francscher ghemeinte, hier te vooren in de electie als

ghedeputerde ghezeten hebbende , nu andere zullen moeten

ghecomittert zijn bij den E. Bisscop, overmidts zij hierin

als nu voor partien zouden mueghen anghezien zijn. Son-

derlinghe, updat wij ons nyet vergrijpen en zouden met

tgheven der copie , omme breeder authoriteit antrecken dan

ons competerde, — dat de voorseyde verzouckers vertouven

zouden van de voorseyde copie, tot wij wisten hoe ende

met wien wij in de zaeke zouden handelen. Anghemerct

zij zo langhe vertouven moesten van huere ontschult teghen

de voorseyde oppositien te proponeren.

Gaspar van Hautte gaf an , hoe dat Franc. Mar. tande- Caspar van Haut-
,• -,

1 1 • n 111 1- i_i j ..te contra Francis-
ren tijden zeker brieiken zoude ghegheven hebben , onder zijn (,^^ ^^j.

handtscrift, Henrico de Moor: inhoudende dat hij Hen-

ricum ontslouch van alle oude rechten, Daernaer zoude

hij omme gheloopen hebben met een ander scrift, daer

meer in stondt dan int voorseyde eerste billet, als name-

lick dese woorden: Ende helove dat ick nyet vertrecken en

zal , voor an der stondt dat ick met Francisco vuldaen hébbe

,

met welck letste scrift hij Henricum zoude beschuldicht

hebben
,
jae daervan copie naer Gheneve ghesonden. Ghe- fol. 8.

vraecht Gaspar, of hij Franciscum hiervan vermaent heeft,

andwoordt: eens in presentien van 3 zo 4 persoonen. Fran-

ciscus hierup ghehoort, wierdt hem voorghehouden , hoe dat

hij zelve tandei'en tijden sich beclaecht hadde van Gaspars,

2
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dat hij ommeliep met zeker briefken , verzouckende , dat hij

daer inne vermaendt zoude zijn. Ende anghezien zij beede

claechden , was gheordent dat Franciscus upbringhen zoude

ten naeste daeghe de copie van de billette, die hij hadde,

ende daerinne dat Gaspar zeyde de veranderinghe ghedaen

zijnde , omme , die ghezien , voorts te doene zoot behooren

zoude. Andtwoordt Francis. dat hij naer de copie zien

zoude, ende die overbringhen zo hij se vonde.

Verzouck Fran- Verzouct voorts Franciscus te wetene , of de bouck over-

bouck.°^^^'^ ghelevert was bij D. Gott. , volghende tletste besluut, con-

sistorien Sondaeghe voorleden.

D. Gott. versouck. D. Gott. versouct, Francis zal zijn stucken angheven

zonder langher beyde , ende begheert ernstelick dat de Con-

sistorie hem zulcx uplegghe , opdat hij nyet langher in

eeneghe suspitie en blijve.

Andwoorde der De Coiisistorie hierup ghedelibereert hebbende , ende be-

vindende, indien Franc, zijn stucken overgave, dat tzelve

zoude moetten gheschien teghen den reghele Pauli ad Thi-

moth. , die clachte verbiedt an te nemen teghen een ou-

derlinck, ten zij onder 2 zo 3 ghetuughen, ende dat

Franciscus verclaert hadde, zijn prueve in den bouck te

bestane, die ghesloten ende ghearrestert was. Considere-

rende oock, dat bij tzelve overgheven de voorgaende reso-

lutie der Consistorie, ghemaect tselfs bij advijse D. Gott.,

crachteloos ende gheëludert zoude wezen; — heeft goedt

ghevonden, van Francisco alleenhck int vriendelick te be-

gheeren, dat hij de stucken overgheven zoude , zonder hem

voorder te dringhen tot an der stondt de Consistoriebouck

in onse handen ghelevert zoude zijn, daer hij behoorde.

Volghende welcke resolutie is Francisco zulckes voorghe-

houden gheweest , maer verstaende , dat , midts een arreste

,

de bouck in onse handen niet en was, weygherde zijn

bezwaerstucken over te gheven ende dat tot an der stondt

etc, verzouckende dat wij ons debvoir daerinne doen

zouden.



19

Acta 20 Novemb.

D. Gottfridus gaf over zeker scrift beghinnende ,,dewijle D. Gott gheeft

L. Broeders' als inhoudende diversche poincten ; verzouc-
°^'^'^ ""^^"^ *"'^^'

kende daerup bescheydenlijke corte andworde.

Wierdt hem gheandwoordt, zoverre teerste poinct an-

ghinck, dat tzelve eens verhandelt was, Z2'«? hiervooren fo '6,

ende dat ment daerbij zoude laten blijven. Angaende

tsurplus van tzelve scrift, dach, om daerup tandwoorden,

tvrydaghe.

Franciscus beclaechde sich van Jaspar van Hautte , van Francis. beciach

dat hij openbaerhck hem zoude naegheseit hebben , als
''°° ^^

dat hij
, Fran. , valsche briefven nae Geneve zoude gheschicket

hebben, emmers zulcke briefven die contrarie waren de-

guene die hij hier zoude ghegheven hebben. Verzouckende

dat Jasper van Hautte afghevraecht zoude werden , van fol- 9-

wien hij zulcx wiste ofte vernomen hadde , anghezien het een

zaek es hanghende tusschen hem ende Mr. Jan Enghelram

,

onghedecideert in consistorie. Wierdt hem ghevraecht, of

hij oock de graden der discipline ghebruuct hadde. And-

werde dat Jae, maer Jasper hadt de vermaninghe nyet

anghenomen. Nijetmin presenterde Francis noch eens zijn

schuldighe plicht te doene.

Angaende tbriefkeu , ten voorleden consistoriedaghe hem Andworde fran.

belast over te bringhen, volghende dactefo 8, andwoorde
^;,fj^°;^i^,';'t',f;f:

dat hijt nyet vonden en hadt , maer zoude noch zijn debvoir ^^"^ <='c-

doen ende in allen ghevalle der consistorie zien te vuldoene.

Franciscus voorderde wederom den consistoriebouck, pre- ï'''^"- Verzouck

.. aentjaende consi-

senterende zyn stucken over te gheven, als tanderen tyden. storiebouck.

Gaf over zeker schriftelicke vermaninghe die hij zeyde Ander verzouck

D. Gott. ende Barth. ghedaen thebbene, tot vuldoeninghe van scrift.

der Sententie die hij gheobtinert hadde voor de francsche

consistorie, ghevende de consistorie daerbij te oordeelen,

of Carp. ende Artys daermede oock nyet vermaendt en

waren, alzo wel als de voorseyde D. Gott ende Barth.,

2*
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anghezien tvoorseyde vermaenscrift tot hen allen ende elc-

ken byzondere , die in de procedure ende questie ghestaen

hebben, ghedirigiert was.

Andwerde der Andwoorde de consistorie : angaende den bouck dat hem
consistorie

te vooren anghezeit was tbelet, datter ingevallen was;

derhalfven zoude hem verdraghen i) ons te molesteren tot

wij den bouck hadden, daer toe wij debvoir doen wilden.

Nopende tdander poinct, te weten van zyn scrift dat

hij inder consistorie oordeel stelde, — de broederen zou-

den daar inne doen zo zyt goedt vinden zouden.

conTistoH°anFran^-
Voorder heeft de consistorie Franciscum ernstelick ver-

ciscum- raaendt van zijn ongheschickte propoosten, voor de consi-

storie ghesproken, als hier vooren fo 5, hem vrientlick

biddende, hij zoude zyn schuit daer van bekennen, ende

Gode ende der zelver consistorie ghenouch doen. Andwerde

Francis. , hij zoude hem hierup beraeden.

VerzonekEnghel- Vcrschenen M^' Jan Enghelram ende Jan Clercx, ver-
rams en e erx.

gochten andwoorde up zeker verzouckscrift bij hem lieden

ten letsten daeghe an de consistorie brocht. Item copie

van der oppositien francisci contra Carpentier ende Artys.

Andwoorde de consistorie, dat huer nyet toe en quam

Francis zulcx up te legghen, als zij bij hueren scrifte

verzochten. Maer, indien zij eeneghe copien vonden, die

zij achtteden bij Francisco vervalscht ende onbehoorlick

overghesett te zijnen etc. , dat zi se ten voorschyne bringhen

ende hem daervan overtuughen zouden , ende als dan zoude

men inde zaeke voorts doen wat billick waer.

Angaende de copie van der oppositien was hemlieden

gheandtwoordt , hoe dat den ghesuspendeerden zelven de

copie gheweyghert was om de redenen hier vooren fo 7

staende. Vele te min conste men hen, verzouckers, dezelve

accordeerende, anghezien dat d'oppositien jeghens hen nyet

ghedaen en was. Diende oock alhier gheconsiderert, dat

1) hem verdraghen =: zich onthouden, uitstellen.
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zodane oppositien nyet anghegheven en werde, als dach-

ten, daer inne men partieu jeghens elckanderen sy, raaer

alleenlick als redenen die men der consistorie te bedenc-

ken gheeft, volghende de vryheit die de ghemeente in

dien deele, selfs bij toelatinghe van den E. Superintendent,

ghegheven es gheweest. fol. lo.

Acta 24 Novemb. Sdonderdaeglis.

D. Gottfridus hilt der consistorie indachtich van zeker VerzouckD.Gott.

protest ende verclaeringhe , dat hij hadde ghedaen ten

voorleden consistoriedaghe : als namelick dat het arrest,

bij Loys Thiery ghedaen, nyet gheschiet en es bij zijnen

raedt , wille ofte weten , verzouckende hieraf notitie ghehou-

den thebbene.

Jan van Goorde met noch zes andere broederen verclaer- Angheven Joans

van Coorde cum
den voor consistorie , hoe dat zij hem verwonderden , waer- suis.

omme het ghebruuck des H. Avondmaels in onse kercke zo

langhe naeghelaten wierdt , ter grooter bedroefnesse der gant-

scher ghemeinte. So het ware om 3, 4 of 5 particuliere

broederen zaeke, begheerden te wetene, of men daeromme

zodane uutstel ende vertreck des nachtmaels doen mochte.

Andwoorde de consistorie : dat men om der zaeke van 3

.

4 , zo vijf particuliere tghebruuck des nachtmaels een wijle

naelaeten zoude ende de ghemeinte daervan onthouden, —
achten zij nyet billick te zijne. En was oock zulcx alhier

nyet gheschiet , maer was zodane vertreck i) des avondmaels

ghefondert up zeker groete ende ghewichtege redenen ende

causen , die met Gods hulpe haest gheslist zouden werden

,

biddende der halfven de broederen ende de gantsche ghe-

meinte dat zij noch wat patientich zouden wesen, men

zoude inde zake voorzien metten eersten, ende der ghe-

meinte ghenouch doen.

Arendt, den koster van de kercke, dede ghelijck vertooch Arendt^deCostere.

1) vertreck = uitstel.
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uuter name veelderley broederen zoo hij zeyde, ende wierdt

hem gelijcke andwoorde ghegheven.

Verzouck Wm Willem Fogghe verzochte betaling van zijne verschoten

^i°n vedevt°ehelt'
penninghen voor de ghemeinte naer uutwysen van den bil-

lette hier te vooren by hem der consistorie overgheghe-

ven: — ten minsten een absolute andwoorde, waer, wan-

neer, ende an wien hij zijn penninghen vinden zoude, de

somme beloopt omtrende 20 £ st.

Wierdt hem ghevraecht uut name der consistorie, van

wien hij verstondt betalinghe te moeten hebben , oft van der

ghemeinte int generale , oft van den auderlinghen int par-

ticuliere. Andwoordde: van de Consistorie. Wierdt hem ghe-

replicert, dat wij wel bekenden zo daer yemandt yet ver-

schote voor de ghemeynte , dat men hem met rechte zijn

duechdelick ende behoorlick verschot wederomme behoorde

te gheven. Maer en verstonden daeromme nyet dat wij, auder-

linghen, in onse privé persoenen, daer inne eenigh bree-

der last draghen moesten, dan elck lidtmaet int particu-

liere, naer zijn qualificatie ende goedtwillicheit , schuldich

es te draghen, ten waere dat wij in onse persoonen daer

vooren ghesproken hadden, ofte dat men conste bewijsen

dat wij penninghen ontfanghen hadden van der ghemeinte tot

zulcken eynde, ende ghenouchsaem tot furnissement van

zoodane lasten Twelcke, dewijle het zo nyet en was,

maer dat wij ter contrarien zelve aireede vele penninghen

verschoten hadden, die wij nyet en zaeghen haest in te

crijchen. Daer beneven dat zijne pretensieschult geschiet

es voor onse tijdt ende al eer wij in den dienst des auder-

lingscaps ghecommen zijn , zo was tverstandt van de auder-

linghen, dat hij onghelijck hadde van hemlieden zulcx te

fol. 11. voorderen. Aver, zo verre het huere ampt ende dienst

anneghynck, bekenden wel, dat zij schuldich waren in die

qualiteit , hem alle hulpe , voorderinghe ende assistentie te

doene an de ghemeinte , om hem an zijn behoorlick ver-

schot te helpen , twelcke zij presenteerden , zoo zij tanderen
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tijden noch ghedaen hadden. Ende zo hij daermede te

vreden ware , zouden hem ter eerster gheleghener tijdt op-

ontbieden, ende alsdan examineren zijn billet ende zien

of zijnen schultheysch billick ende ghefondert ware, omme
daerof hem te doen rembourseren zo haast het hemlieden

mueghelick waer. Hiermede Fogghe nyet te vreden zijnde,

wilde absoliitelyck verclaert hebben, of wij hem betaelen

zouden of nyet, ende daer up onse andwoorde bij ge-

schrifte.

Wierdt hem belast zondaghe wederomme te commen bij

den consistorie.

D. Gott. gaf over zeker schriftlicke presentatie ende ver- Angheven D. Gott.

zouck, begheerende ernstelick daervan andwoorde.

Wierdt hem gheandtwoordt , zo vele teerste deel zijnes

scriftes anneghynck , hoe dat wij , ziende dat hi ons met twee

verscheyden schriften drong, zondaeghe ende dyssendaghe

lestleden, op dat wij Francisco zouden uplegghen, zijne

stucken bij scrifte an de consistorie over te gheven, ende

dat hij nochtans den bouck niet leveren en wilde in onse

handen, volghende den voorgaenden besluyten, — ons berae-

den hebben metten broederen der Franscher consistorie die

goedt vonden D. Gott. hier inne te vermanen van zijnen

debuoir ende twelcke oock ghedaen wierdt bij dry hueren

ministers ende twee auderlingen , — ende want D. Gott-

persisterde bij zijne scriften , ende gheensins van de boucke

scheyden en wilde, dan up de conditie bij hem anghe-

gheven, hreeder verhaalt fol. 2 gkecorregeeri Barthold Wil-

helmi, zo was hem verclaert, hoe dat wij breederen raedt

zouden moeten zoucken an onse E. Superintendent, twelcke

oick gheschiet es, ende hebben onse zaeken bij scrifte

zijne E. anghegheven, de welcke dezelve overzien ende

daerup ons ende onse ministers ontbieden zoude ter eerster

gheleghener tijdt. Dus vele up teerste membre zijnes scrif-

tes, zo vele aver de reste belangde, begheerden de broe-

deren hem daerup te adviseren, tot sondaeghe naestcom-
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mende an te gheven dat men up de Kersdach des Heeren

fol. 12. avontmael houden zal.

Acta Novemb. die 27.

Andwerdedercon- Op Dom. Gottfridi verzouckscrift , namelick tguene datter
sistorie AnD, Gott.

onbeantwoordt bleef van donderdaghe lestleden , wierdt bij

de consistorie verclaert, hoe dat de zaeke den E. Super-

intendent anghegheuen was, zo eensdeels den voorleden

donderdach oock te kennen ghegheven was. Derhalfven

achteden de broederen, dat D. Gott. nyet en behoorde

zo hart an te houden. Want, tot dat zij den bouck had-

den, en conden zij Francisco nyet uplegghen zulck als

t voorseyde scrift verheyschte. Ende dewijle D. Gott. in

tzelve scrift zeer exaggererde de daet Francisci, waerof

de contrarie bij tuychenis der consistorie ghebleken was:

item dat hij in tzelve scrift bruyckende was zeker onbe-

hoorlicke taxatien ten laste van den auderlinghen , — was

hij van weghen der consistorie vermaent hem van zodane

exaggeratien voortan te mijden (als eenen minister niet

wel betamende). Item dat hij uut Gods woordt anwijsen

zoude , waerom der consistorie begheerte en rigoreux man-

dement was ghedaen in faveure Francisci, ende waer inne

de auderlinghen zijnen dienst verhindert had'den, ofte dat

hij van zodane onrechte beschuldinghe ende taxatie over

de consistorie (die huer in dien deele gantsch ontschuldich

ende innocent kende) zijne schuit bekennen zoude.

Andwoordde D. Gott. dat hem dochte , dat de consistorie

rigoruestelick met hem handelde, uut causen dat zij naer

't arresteren van den bouck (ghedaen buuten zijnen weten

ende advies , zo te voiren noch gheseit es) , hem meer upghe-

leit hadde dan te vooren, als namelick van den bouck

onghezeghelt over te leveren met alle de scriften der ghe-

meinte, nyetjeghenstaende den arreste twelcke in faveure

Francisci scheen ghedaen te zijne, om dat Franciscus eerst-
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mael van den bouck anghegheven hadde. Repliceerden de

auderlinghen , dat iu 'tguene hij hen eerst verzocht, zij

huer recht ghaerne te buuten ghynghen, om alle suspitie te

benemen, als of zij in faveure Francisci yet hadden willen

doen ten achterdeele D. Gott.; anders waren welghefondert

metten eersten te verzoucken, zulck als zij ten twede maele

deden. Ende zo vele het tweede verzouck belangde, dat

was gantsch nootzaekelick om trecht der consistorie in dien

deele te bewaren , ziende de onbehoorlicke proceduren ende

handelinghe jeghens teerste besluyt der zelver voortghe-

stelt bij middel van de voorseyde arreste. Ende dies te

meer dat D. Gott. te vooren ghesustinert hadde, dat de

bouckeu zijn eyghen waren, ende dat hij der ghemeynte

daeranne gheen recht en kende.

Voorder al was teerste verzouck van de overleverende i)

des boucks gheschiet ter occasie Francisci (hoe wel oock

met bewillinghe D. Gott.) , daer uut en volchde nyet dat

het tweede verzouck in favuere desselfs Francisci gheschiede

,

maer om causen voorscreven; derhalfven D. Gott. qualick

dede de consistorie van faveure te beschuldighen.

Verschenen Jan Enghelram ende Jan Clercx: presenteren Verzouck Enghei-

1 -e 1 T 1 1 •• T • i • 1 T 1 ""^"^ ^°^^ Clercx,

zeker scriit up de andwerde bij de consistorie nemueaen

ghedaen 20 Novemb. fo 9, vertoonende zeker redenen bij

tzelve scrift, waeromvne zij in huere begheerte persisteerden.

Andwerde de consistorie , dat se noch bij deerste andt-

woorde bleven ende mette redenen der voorseyden scriftes

nyet conden beweecht worden, van dezelve eerste andwerde

af te gane.

Enghelramus presenteerde noch een ander privaet scrift- Ander verzouck

ken , begheerende daerbij dat de consistorie een eynde wilde °^
^

"

maeken van de zaeken tusschen hem ende Hopsack, item

1) Overleverende. De vorm op-e?^ö!fi keert telkens in dit H. S. voor

den vorm op-inffhe terug. Overleverende, bezwarende, verdurende enz.



26

tusschen hem encle Francisco Marguina. Andworde de con-

sistorie zij zoude daerup letten ende haer beste doen.

Acta 30 Novembris Swoensdaechs.

Vermaning der Verscheen Catherina Ellinck, gheseit Zebaert, Wierdt

tarinf°EiTinck.*^^'
^^^^^ vertoocht hoe dat zou huer begheven hadde met eenen

man (gheen broeder weseude) té wonen ende slaepen,

zonder yeuwers glietraut te zijne. Hier of es zou ernste-

lick vermaend gheweest, namelick als dat zou zoude af-

staen, ende der ghemeinte Gods met boetveerdicheit naer

fol. 13. orden der discipline ghenouch doen. Hier jeghens heeft

zou voorghewendt , dat zij elckanderen belooft ende ghe-

traut hadden in den Heere, in meeninghe huwelick te

celebreren , als zij eens zouden over zee gheraeken te com-

men. Derhalfven achtede zou dese huere daet zo erch

nijet te wesen. Hier up es zou vertrocken uut consisto-

rie om huer beter te beraeden tot up een anderen dack

Verzoucken Jac- Verscheencn Jaques de La Schonkiere , van Andvverpen
,

kiere ende 'janne- brocdor , cudc Jaunekeu Floris , van plaets ') van Uutrecht,
keil Floris uutrou- ^Isnoch vau de ghemeinte nyet, maer huer begherende ten

eersten keere daertoe te begheven , — verzochten haer ten

huwelick te begheven ende te dien fijne haere uutrou-

pende ghedaen thebbende. Ghehoort hierup Monica Monghe

,

moye ende als toesicht hebbende over de voorseyde doch-

tere; item d'huusvrauwe van Cornelis Bazijn, tsamen ghe-

tuughende van de vromicheit van den Jonckman ende

van den goeden wille der vrienden over beede zijden, dat

oock den Jonckman debuoir ghedaen hadde van scriven

an zijnen voocht tAndworpen, ende gheen andwoorde con-

nen crijghen, twelck zij ghesaemdelick up hen namen te

verandwoorden.

"Wierdt gheaccordert Sondaeghe naest commende voort

te gane mette uutroupinghe
,
per salvo dat se noch eens

1) Onzeker of ''van Plaets" als eigennaam zij te nemeü.
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schrijven ende andwoorde crijghen zouden voor de beves-

tinghe des huwelicx , waert muegelick , — twelck zij beloof-

den te doene.

Verscheen Hendrick Cnoop. Wierdt hem vertoocht hoe Vermaninghe der

dat hii hier te voeren eens vermaendt was gheweest bii
"""^is*""^ =»" ^^

"^ ö J Cnoop.

de consistorie van zeker dronckenschap ende onchristlicke

insolentien bij hem begaen ende nu nieuwelinghs weder-

omme ververscht, ter grooter scandale van de ghemeinte

ende d'Ynghelsche natie.

Nam de vermaninghe an, ende beloofde ghenouch te

doene, in zulcker voughen als hem de dienaers naer Godes

Woordt uplegghen zouden. Wierdt goedt gevonden voor

ditmael hem ernstelick in consistorie te vermanen ende up

te legghen dat hij morghen ten eersten hem zoude gaen

versoenen, in presentie van twee auderlinghen daertoe ghe-

deputiert , met zijne ghebueren die hij ontsticht hadde. Ten

surpluse dat men zijnen wandel zien zoude, onthier ande

tavontmael, ende alsdan naer gheleghentheyt van breeder

satisfactie ordonneren, zoot behooren zoude. Tzelve be-

loofcle Hendric naer te commen ende es daar up vertrocken.

Verscheen Jacques Grameye. Wierdt voor de tweede Vermaiiinge der

- , .. , , , , consistorie au Jac-

reyse vermaendt, van dat hij, een broeder wesende ende ques Grameye.

nyet wettelick ghescheyden van zijnder huusvrauwe, noch

in levene zijnde, buuten weten der consistorie een ander

vrauwe ghetrauwt hadde van oneerlicken gheruchte , ende

oock nyet alleszins vrij ; twelck anghezien het een erghelijcke

daet was, zoude dar of zijn schuit bekennen ende voorts

der ghemeinte in alles ghenouch doen naer Godes Woordt.

Jacques , naer vele redenen die hij tot verschooninghe zijn-

der daet voorwendde , was hendelicke te vreden , nae te

commen zulck de dienaers hem uplegghen zouden, zo verre

het billick ende naer Godes Woordt waere. Gheresolvert

dese zaeke te consulteren mette Francsche consistorie,

in de maentlicke tsamencompste. Wierdt hem dienvolg-

gende anghezeit, hoe dat men up zijn zaeke breeder letten
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zoude ende rijpen raedt nemen, ende daernaer hem ont-

bieden, hem belastende hij zoude daer en tusschen aen

den Heere neerstelick bidden.

VermanyDghe an Govaert van der Poorte , verschenen voor consistorie, wierdt

Govart van de ernstelick vermaendt (als tandere tijden noch) van zijn

ghewonelick dronckenscap. Nam de vermaninghe an, ende

beloofde openbare beteringhe te doene, met voortstellinghe

zijnes persoons an de ghemeinte, de welcke geresolvert

fol. 14. wierdt teffectueren Zondaghe 4 Decemb.

Acta Ie Decembris Sdonderd».

Verzouckdercon- Verscheen Franciscus, wierdt van hem verheyscht copie

cisco. van 't briefken bij Hautte an de Consistorie brocht, alsfo 8.

Andwoordde Franciscus dat hijt ghesocht hadde , maer niet

connen vinden. Refereerde hem nyetmin up tbillet van

Hautte, want zijn copie al eene was, ten minsten in zin

ende substantie, ende zo daer eeneghe veranderinghe in

waere, die en was nyet malicieusehck gheschiet, om yemandt

te praejudicieren. Want hij dezelve copie alleenlick voor

zijn memorie ghemaeckt hadde, naer het beste onthoudt

dat hij hadde van den originalen billette, ende brachte

dezelve copie alleenlick voort, om bij dien middel an

d'inspectie van d'originale te gheraekene.

Wierdt gheresolvert dat men Jasper belasten zoude , zijn

anclaeghe te verifiëren, siaende fo. 7 ende 8. Francisco

was anghezeit, wij zouden in de zaeke doen, zoot behooren

zoude.

3 Verzoucken Franciscus voorderdc wederom den Consistoriebouck , be-

Prancisci.
^^^^ zijnde zijn stucken over te gheven, zo D. Gott. den

besluyte der consistorie ghenouch ghedaen hadde.

Verzochte voorts restitutie van zijn scrift, D. Gott. bij

abuise ghegheven , als fo 2,

Item een acte van zulcx, als wij hem tanderen gheac-

cordert hadden, daerbij wij verclaerden, wat wij van hem
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ende zijne partie hilden , angaende de sententie bij de franc-

sche consistorie ghegheven.

Wierdt hem gheandwoordt up 't Ie, dat hii den bouck Andwerdedercon.
^

. ..
sistone.

zoude nalaten te voorderen , zo wij hem tanderen tijde noch

gheseit hadden-, want wij en hadden den selven als noch

in onse handen niet connen crijghen, maer zo haest wij

dien hadden, zouden hem ontbieden ten ende etc.

Angaende 't 2^, anghezien D. Gott. de zaeke noch be-

gheerde verdreghen hebbende tot Sondaeghe, zo zoude hij

zo langhe oock vertouven.

Angaende 't 3^ wierdt hem geaccordert acte , daer bij wij

verclaerden, dat wij van hem ende zijne partie hilden, zo

vele de Sententie belangde, zulcx als de Sententie hild,

totter tijdt dat dezelve bij hoogheren rechter zoude ghe-

reformeert wesen.

Franciscus wierdt anderwarf vermaendt over zijn onbe- Vermaningheder

iT, 1 1 1 •
i. • T j> r\ consistorie anFran-

hoorlicke redenen
,
ghesproken voor consistorie , als jo. 9

,

CISCO.

waerup hij hem anghenomen hadde te beraeden. And-

woordde Franciscus, dat hij de vermaninghe annam, be-

gheerende nyetmin dat men hem wijsen zoude waer inne

zijn groote onchristelickheit , bij D, Barth. gheallegiert , ghe-

leghen was. Zeyde D. Barth. daer inne, dat hij opentlick

verclaert hadde , zo men Carpentier ende Artys bevestichde

,

dat hij hem opentlick voor de ghemeente opposeren zoude,

daertoe voughende dat hem leedt was , dat hij zulcx nyet

ghedaen en hadde, in de zaeke des huwelicx H" de Moor,

als hij zach dat men mette bevestinghe voortghynck. Welcke

propoosten oproerisch waren , ende des te ergher , dat hij

daer inne noch jeghenwoorddelick persisterde. Zeyde Fran-

ciscus , dat hij vermanenswijse ghesproken hadde ende nyet

oproerisch, updat de consistorie ghewaerschuut ware, zo

nyet te doene als de voorgaende ghedaen hadde, in de

zaeke des huweUcx H^ de Moor met Betken Keyte : te fol. 15.

weten voortgaende mette bevestinghe des huwelicx, nyet

jeghenstaende alle oppositien ende submissie van zaeke.
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welcke hij allegierende was voor exemple. Nyet min maecte

tusschen die zaeke ende dese zijne oppositien, jeghens de

bevestinghe Carpentery ende Artys , dese distinctie : namelick

dat den voortganck ende bevestinghe des huwelicx irreparable

was , ende de bevestinghe des diakenscaps reparable. Waer-

omme hij oock zijne schuit bekende, zo verre hij gheseit

hadde, als dat hij hem jeghens de zelve opentlick oppo-

seren zoude, nemende de vermaninghe daervan gheerne an

etc. Aver zo verre het tdandere poinct angaet : als dat hij

hem opentlick opposeren zoude jeghens de bevestinghe des

huwelicx , zo het noch te doene ware. , daervan can hij nyet

bekennen qualick gheseit thebbene, dewijle hij zulcx als

noch voor goedt houdt. Ende zo D. Barth. zeyde, dat zijne

daet zoude oproerisch gheweest hebben, zo hij zulcx ghe-

daen hadde , hoe zeer hij se pijnt te verschooneu , and-

woorde Franciscus: „Nyet mijne daet, maer den voort

ganck des huwelicx (nyet jeghenstaende alle oppositien ende

submissie) es eer voor oproerisch te houden." Hiermede

es hij ghescheyden uuter consistorie , ter vermaninghe van

den auderlinghen , die noch meer zaeken te verhandelen

hadden.

Verzouck Togghe. Togghe vcrzochte andwoorde , als te vooren , 24 Novemh.

fo 11. Wierdt hem ghelesen in presentie van de diakenen

dacte van de voorseide date, daernaer de- auderlinghen

maintenerden dat zij hem vuldeden. Hij daerteghen was

daermede nyet te vreden, zegghende dat bijt voor gheen

andwoorde en bilt, ten was dat men hem beloofde finae-

lick ende absolutelick te betalen te zekeren daeghe : te

weten binnen eenen halfven jaere, ende zoot niet ghenouch

en waere, binnen eenen jaere, oft soot noch te lettel i)

ware, binnen twee jaeren. Dauderlinghen persisteren, dat

hare andwoorde souffissant was.

1) lettel = kort.
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Acta 4 Decembris Sondaechs.

Ynghelram, Saai ende Clercx gaven over zeker scrift, Verzoucken Yn-

ghelrami cum suis.

verzouckende daerbij scriftelicke andwoorde up al huer-

lieden voorgaende scriften. Item dat men Philippum Garcy

vermanen zoude over zeker prophetie , bij hem anghegheven

13<ie Octob. , die zij acbteden erghelick te zijne. Item die

in de letste ghemaecte vrede huere handen daer onder

ghestelt hebben, met belofte van diezelve te bevestighen

metten eersten avontmaele', ende nochtans tzelve niet nae-

ghecommen en zijn , dat men mette zelven handelen zoude

,

zo onse officium ende plicht verheyschte.

Andwoordde de Consistorie : zo verre teerste poinct anne Andwerde der

consistorie.

ghynck, dat men se donderdaghe andwoorde gheven zoude,

schriftelick oft montlick. Up t 2^, zouden daer inne doen

zo zij verhopen stichtelicxt ende der ghemeynte 't oorbor-

lichst te wesen.

De voorghenomde Enghelramus, cum suis, gaven over Ena;helramus cum
suis gheven an die

noch een ander scrift, nihoudende 19 beschuldmgstucken 19 artickelen ten

ten laste van Francisco , welcke , dewijle zij tijdt verheysch- ^^ ^ ''^°'''

ten om 't overziene , was hemlieden voor andwoorde ghe-

gheven dat men tscrift overzien zoude ende daernaer advi-

seren, wat men mede te doen hadde.

Franciscus erscheen ende verzocht andwoorde , die hem Franc, verzouckt

ten voorleden daghe belooft was, nopende tscrift, dat hij

D. Gott. bij abuise ghegheven hadde, warof hij restitutie

verzochte. Wierdt hem gheandwoordt , datter wat ingheval-

len was, waeromme het moeste uutghestelt zijn tot donder-

daeghe.

[Memorie: Van dit scrift was wentie ghemaect in de l'd

heschiddingstucken Enghelrami; dapromme moeste uutghestelt

zijn, om met eenen te discussieren
i\

fol. 16.

D. Gott. versochte andwoorde up zijn voorgaende scrift. VerzouckeO. Gott.

. .. om andworde van

Wierdt hem verandtwoordt bij den auderlinghen : zij en de consistorie.



32

Andworde der zei- consten anders nyet andwoorden , dan zij, te vooren ghedaen

hadden. Want zijne scriften bilden ene conditie inne, die

zij niet naecommen en conden. Dan, zo verre hemlieden

den consistoriebouck onverbindert toegbelaten wierde , die

hemlieden met rechte toequam , ende den welcken zij dae-

gelicx van doene hadden om d'affairen der ghemeinten , —
zij wilden gheerne

,
jae begbeerden met al der ernsticbeit

,

een eynde van de zake te maeken. Dit alles verclaert we-

Gottf. gheeft an- sende, track D. Gottf. een scrift uut siinen boeseme, presen-
derwarf een schrift

over. terende dat der consistorie , zo bij zeyde ; de summa van den

welcken was: Angbezien dat men hem gbeen andwoorde

hadden willen gbeven, zijn recht alwecb verkeert badde,

ende den Francisco in alle zijner gantsch ergbelicke on-

bilbcbeit te wille gheweest , zo bet scheen , — dat hij der

ouderlingben dienst in dese deele voortan nyet meer ver-

soecken en zoude, maer dat hij sich barer (den welcken

bij hiermede ende bij dese verclaerde voor openbare par-

tien in dese saeke te zijne) beyde voor God ende men-

seben beclaegben zal.

Acta 8en Decembris Sdonderdaecbs.

Angheven Petri Verscheen Petrus Carpenterus: gaf an, boe bij te vooren
arpeatery.

verzocbt badde copie van der oppositie Francisci, ende

want hem die gheweyghert waer, ende dat in de zaeke der

suspensie niet ghebandelt es, zo verzochte hij anderwarf

copie om hem te verandwoorden , angbezien de suspensie

ten grooten nadeele zijnes persoons was. Andwoordden de

auderlinghen als tanderen tijden ende mette redenen, hier

te vooren gbeallegiert, dat sij se nyet gbeven en mochten

voor ander stondt dat zij baere beboorlicke rechters bad-

den, daertoe zij grootelicx gheaerbeit badden ende noch

zouden. Verzochte Carp. voorts te weten , of in de oppositien

breeder feyten begrepen waren dan in de sententie , ofte voor-

der streckende dan de sententie. Was verandtwoordt , dat

men zulcx zien zal , wanneer men de zaeke verhandelen zal.



33

Vraechde anderwarf , anghezieii daer twee oorzaeken zijn-

der suspencie zijn , te weten de Sententie ende tConfutatie-

scrift, ende zonderlinghe tConfutatie scrift, oft t'overgheven

van dien de oorzaeke zijnder suspensie was, of de sub-

stantie des scrifts. Was verandwoordt als vooren, dat wij

daerup nyet andtwoorden conden, voor dat men de zaeke

behoorlick verhandelde. D. Gott. ende Barthold. waeren hier

van contrarie opinie , ende achtteden dat men Carpenterio

groot onghelijck dede.

Up de questie bij d'auderlinghen anghegheven, of men Angaende thou-

den der Censure.

voor de toecomende avontmaele censure houden zoude , vol-

ghende d'oude ghewoonte ende tBouck des Kerckelicken

Kegiments, bescreven bij den hoocligeleerden D. loannem
Alasco, — wierdt gheresolvert, dattet zeer noodich was de

zelve censure , etthcke tijt naeghelaten , wederom in ghe-

bruyck te bringhen, maer, overmidts zeker zwaricheden fol. 17-

ende differenteu, die daer voorhanden waren tusschen D.

Gott. ende Barth., Ministers, ende den auderlinghen , ende

oock van ettelicke particuliere broederen , was goedt ghe- , ^!f*
g^"°e^°5

^ ' o o bewuhnghederini-

ghevonden, die als noch nae te laeten, tot bequamere nisteren ende au-

tijdt wesen zoude. Ende om daer en tusschen de differen- narratie gheroyert

ten af te legghene, ende de ghemeynte tot stilheit ende ^^V^^'
"^^""^'^^^

°^ ' ° •' dat maer een de-

bevredinghe te bringhen, wierdt anghegheven bij den auder- liberatie was eu

Tl -, T, 1 T 1 . •• ,, zonder conclusie.
ünghen ende voor zeer goedt ghevonden: dat sij metten Waerafuaderhandt

twee ministers ghesaemdelick an den E. Superintendent ^^'^^^f^
^°^^ ^^"

" J- scheiden verclann-

verzoucken ende begheeren zouden, dat zij alle differenten gheghedaenesghe-

1 1 T . .. 1 -iT 1 1 weest van elcx ghe-
ende zaeken, daer mne zij verschillich waren, zouden mue- voelen.

ghen rapporteren totten Synodus der francschen ministren,
vembds^lsYg

^°'

die hier in grooten ghetaele waren, sampt ettlicken engel- .
^ta est. G. Win-

schen daer toe ghevoucht , ofte tot zulcke andere Godsalighe
^^^^'

ende verstandighe mannen , franschen ende ijnghelschen

,

als zijne E. believen zoude te deputeren. Ende dit om zijne

E. te sableveren van alle moyte ende zwaricheit , ende op

dat wij hem met al onse querelen nyet te importuyn ofte

toelastich vallen en zouden , waerof hij ons tanderen tijden

3
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vermaendt ende ghewaerscliuut liadde. Ooc mede om te

voorcommen zodane inconvenement , daermede zijne E. ons

tanderen tijden ghedrecht hadde, zegghende; wij zouden

zo vele doen met onse dissentien ende differenten, als dat

ons de Consistorie ende alle oordeel inde ghemeinte be-

nomen zoude zijn, ende alleenlick toeghelaeten de prae-

dicatie des Woordts metten ghebruycke der Sacramenten.

Dit aduys en vonden de ministers niet goedt. Emmers

en wilden gheenssins toestaen zodane verzouck an den E.

Bisschop te doene. Zij verclaerden wel, dat zij alle billic-

heit beglieerden nae te commen ende alle faulten te be-

teren, die in hen zouden mueghen bevonden worden, maer

den middel om daertoe te commen en wendden zij niet voor,

noch en wilden den genen bij ons voortghewendt niet nae

commen. Hierom zijn de meeste part der auderlinghen

veroorzaect gheweest, te protesteren opentlicken als voor

den Heere, dat bij hemlieden nyet en stondt, dat de mei-

nighen zwaricheden ende differenten uuter consistorie ende

der ghemeinte nyet gheweert en waren. Ende des te meer,

dat de voorseyde 2 Ministers oock met zeker protestatie

maendaghe lestleden verhindert hadden , als dat men in

de maentlicke tsaemcompste metter Francscher Consistorie

,

ons bij den E. Superintendent ghegunt, geen besluyt ma-

ken en conde van eeneghe particuliere differenten, in onse

consistorie hanghende; daeromme nochtans de zelve tsa-

mencompste eygentlick bij den auderlinghen ghesoliciterd

ende vercreghen is gheweest.

Enghelram cum Verschenen Enhgelram , Saai , Dotigniis , Clercx. Gaf
SUIS versouckeu

andwerde up haer ovcr Engelram zckcr vcrmaenscrift ; daer naer versochten

teiu'^^^"
^

*"'
' ghesaemdelick antwoorde, zo hemlieden belooft was son-

daghe lestleden. Wierdt hemlieden ghelesen per notarium

(bij protestatie ende zonder prejudicie van den ampte der

ministren) zeker schrift, beghinnende Lieve Broeders etc, hem-

heden ernstelick biddende, zij wilden t'inhouden van dien

voor andwoorde ontfanghen ende daermede te vreden zijn

,
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zonder ons breeder te molesteeren, op dat wij onse sclmldeghe

plicht der glieraeinte met min verhindernisse mochte an-

dienen Waerup zij verclaerden , als dattet scrift lanck ende

prolix was , ende datter ettlicke broederen meer waren die

de zaeke anneghynck, die nyet jeghenwoordich waren; ver-

zouckende der halfven copie van den scriftte , om dat met fol. 18.

rijpheit t'overziene, allegierende te dien eynde noch som-

meghe redenen. Wierdt hemlieden anderwurf ghebeden, zij

zouden te vreden zijn, want wij van den sinne niet en waren,

breeder proceduren bij scriften toe te laeten, om de zwa-

richeit te mijden, die uut zodane scrijven ende weerscrijven

pleghe t'ontstane. Ende zo vele de broederen anghynck, die

absent waren , men zoude hemlieden van ghelijcken lecture

doen zo zij inde consistorie quamen ende zulex begheerden;

hiertoe noch voughende, dat de voorseyde antwoorde meest

waerschuwinghe inhoudende was, hoe men in alle verma-

ninghen ende kerckelicke straffen behoorde te procederen ,
—

Ende want zulcx ghetrocken was uuter boucken D. Joannis

a Lasco ende Microny, salegher gedachten; mochten de

zelve boucken overlesen zo zij breeder onthoudt ende be-

scheet daer of begheerden.

Mr. Jacob Saai gaf an, hoe hij voor de ghemeynte ver- Ettlicke broede-

Schoten hadde 18 6§ sterl. pende huere ver-

Mr. Jan Enghelram gaf an van 6 fë st. , oock van ver-
^'-"hoten pennm-

" <^ ' gnen voor de ghe-

schoten gelde. meynte.

Claude Dotignijs verclaerde: men was hem ten achter

van vier jaeren, dat hij Sangmeester geweest was in de

ghemeinte , tot 5 tê sjaers , tsamen 20 fë st.

Item verclaerde Sael, hoe dater noch groote quantiteit

van Psalmboucken waeren , beloopende an den cant van

90 fê, verzouckende dat men middel vinden zoude om die

uut te vercoopen.

D. Gott. presenteerde der consistorie wederom een scrift, d. Gottgheeftwe-

ghenoch conforme inhouden van zijnen voorgaenden, be-
''"°™ ^^° ^'=^''f*^-

halfvens dat hij ons daar inne voor gheen partien en ver-

3*
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claerde , zo hij bij tvoorgaende ghedaen hadde. Hier up en

was hem gheen antwoorde ghegheven , dewijle hij die nyet

en begheerde , zegghende dat de zaeke te verre commen was.

Acta 11 Decembris Sondaechs.

dAuderiinghen De auderlinghen geven D. Gott. seker presentatiescrift

,

gheven D. Gott
^^g^gg^gj^^jg ^g g^ke tusschen hem , te beraeden wat and-

een scriit. o

woorde hij daerup gheven soude.

De ministers ghe- D. Gott. ende Barth. gaven den auderlinghen een ver-

ven de auderiin-
^g^g^gg^ift over, twelcke ghelesen ende bij hem lieden ghe-

ghen een scritt.
7 <j ./

anvaert was, om daer up te dehbereren.

Verraaninghe der De auderlinghen deden in consistorien roupen Mr. Jacob

auderlinghen an de
g^gj ^^^ j^^ Enghelram , Claude Dotignis, Jan Lamoot,

ministers ende et- ' °

licken andere broe- Jan Clercx , Pieter Garpentier , Gheraert Artijs , denwel-

cken, sampt de 2 ministren D. Gott. ende Barth., sij seker

scriftelicke vermaninghe deden, van dat sij hen reconcilie-

ren souden metter fransche consistorie over sodane iniurien

,

als sij hen bij t'confutatie scrift , ons anbrocht den lOeu No-

vembris, anghescreven hadden.

fol. 19. Andwoordende d'auderhnghen, up t I^: Tot niemandts be-

liefte , dan (so 't scrift behelst) in quytenesse onser conscien-

tie ende schuldigen plichtes.

Up 't 11^: Dewijle Soen ende Cueninck tGonfutatiescrift

hen niet anghedreghen hebben, noch als noch en doen,

maer expresselick desadvoueren (so sij noch verclaerden)

,

so strecte dese vermaninghe alleenlick tot ten voorseyden

ministers ende broederen.

Up 't IIIp : Was hemlieden copie gheaccordert.

Up IIIl*' : Wij verclaerden , dat wij dese vermaninghe nyet

proceduursche wijse, noch partijdische wijse, angheleit heb-

ben, maer alleenlick in quytenesse etc. Doch so wij qua-

lick deden, submitteren ons gheerne in indifferente rech-

ters, te weten den E. Superintendent, ofte deguene die

hij sal willen deputeren. Roerden oock alleenlick an de
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verkeerde forme ende iniurien , ende , so de ghecondempner-

den eenich recht hadden, om de nulliteit der sententie te

bewijsen, dat mochten sij doen.

Verscheenen tmeeste part der diakenen
;
gaven an hoe

^j^'J^gfg^"^"

^"

dat t'gheruchte onder den broederen zeer ghynck van vele

zwaricheden, die daer waren , ende namehck tusschen onse

ministers ende de fransche consistorie ter causen van der

sententie, Francisco toeghewesen. Baden der halfven, anghe-

sien 't helick avontmael anstaende was, dat al t'zelve soude

mueghen voor t' andienen van dien ter nedergheleit worden.

Item dat van der suspensie van Artijs ende Carpentier

ghehandelt mach worden voor den avondmale , om te weten

of sij dienen sullen of niet; zo verre d'anghevers angaet,

zij achten dezelve ghesuspendeerde voor bequame.

Item dat men neerstich besouck der broedereu souden

willen doen , anghesien datter sterck gheruchte gaet, datter

vele schurfde schapen sijn.

Hierup wierden de diakenen ghebeden, dyssendaghe den Aodwerde der

13 te willen verschijnen inde kercke, naer noene, ten 1 uu-

ren; men soude hemlieden den standt der ghemeinte als-

dan te kennen gheven , ende met hemlieden raetslaghen

van de bequaemste middelen die daer souden mueghen te

vinden sijn, om alle difl'erenten ter neder te legghen. De

diakenen beloofden te verschijnen.

Yfm Togghe gaf over an de Consistorie seker scrift. Was Togghe beeft

over een scrift.

hem gheandtwoordt dat ment ter bequamer tijdt oversien

soude.

Jaspar van Hautte Het bij der consistorie dry ghetui-
rif"^^"lagn^g j^l

ghen hooren , up zijn anclaeghe fo 7 ende 8 , volghende par van Hautte.

de resolutie , fo 14. Naer twelcke gheresolvert wierdt , dat

beede, Franciscus ende Jaspar, compareren souden voor twee

auderlinghen, alwaer Franciscus bekennen soude sijn brief-

ken tot niemandts nadeel ghescreven oft verandert theb-

bende. Ende voorts beede vermaendt sijn , vrede ende een-

drachticheit met elckanderen te houdenen. Ende so verre
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Franciscus H^ de Moor naogheseit soucle hebben, dat hij

een valschaert was, dat hij daer van soiide vermaend sijn.

fol. 20. Quippe de absentibus nihil nisi bonum.

Acta 13 Novemb. extra ord^m sdijsend^.

Hooftstucken der Up de questie wat men den diakenen, verscheenen voor
swarichcden den di-

akenen vertüocht. Consistorien, naer uut wijsen den besluyte van den letsten

daghe angheven soude, wierdt gheresolvert.

Voor eerst, henlieden te verclaercen de swaricheit bij

etlicken broederen, als Mi'. Jan Engelram ende anderen,

teghen d'auderlinghen anghegheven, in sake verscheyden

scriften. Item , etlicke swaricheden up ende sichtent tletste

avontmael ontstaen tusschen D. Barth. ende d'auderlinghen.

Item, verzoucke D. Gott. contra Franciscum nopende

de consistoriebouck , daer inne een ander incident teghen

de auderlinghen mede vermijnghelt etc.

Item, angaende der suspensie Carpentarij ende Artijs

ende tgheven van de copie van de oppositien.

Item, angaende tConfutatiescrift ende de vermaninghe

daerup angheleit bij den auderlinghen. Ende voorts van

der sententie der francsche consistorie.

Item, van de censure, ende waeromme die den tijdt onses

dienstes gheduerende nyet te wercke gheleit was.

Alle welcke puucten int bysondere den voorseyden diake-

nen int corte voorghehouden sijn gheweest, met seker ver-

claringhe van den differenten die daer uut ontstaen waren.

Andwerde der De diakenen, al tselve ghehoort hebbende, hebben be-

gheert wat te vertreckene, om tsamen te sprekene; ende,

naer hare tsamensprekinghe wederghekeert sijnde, gaven

dese andwoorde:

Hoe dat sij met groot leedwesen ende droufheit des

herten ghehoort hadden alle de voorscreven swaricheden

ende differenten. Baden daaromme God ende partien, dat

se mochten ter nederghelecht worden. Ende so vele haer
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advys ende raedt anghynck, om daervan een eynde voor

den avondmaele te hebbene, dat was dit. Als dat alle

• saeken ende differenten die openbaer sijn, ghesett souden

werden int oordeel van mannen , Fransche , Ynghelsche

,

ende Duytsche, ende dat men te dien fyne ghesaemdelick

soliceteren soude de verwillinghe van den E Superinten-

dent ende de bevestinghe met sijne autoriteit, op dat

sulcx, alsser gheoordeelt ware, bondich wesen mochte

ende onverbreekelick naeghecommen. Zo vele aver de

secrete saeken anghynck, dat die secretelick verhandelt

ende tusschen elckanderen vermiddelt souden sijn. Ende

zo wie van de openbare saeken bevonden soude sijn,

schuit thebbene , dat hij openbare bekentenesse doen soude

tot stichtinge, ghenouchdoeninghe ende bevredinghe der

ghemeinte.

De consistorie heeft hierup ghedelibereert ende met ghe- .B^skyt der con-
^ ° ° sistorie angaende

meenen advyse goedt ghevonden ende gheresolvert dat alle die voorgaende

partien hare swaricheden ende differenten souden laeten

commen in submissie; ende op dat deselve bondich zijn

mochte ende oock onverbrekelick naeghecommen, dat de

ministers ende etlicke auderlinghen hemlieden als morghen

vinden souden bij den E. Superintendent, ende hem ghe-

saemdelick bidden om sijn verwillinghe.

Voorts dat hem believen soude, te autoriseren sulcke

mannen, als men hem denomineren soude, ofte sulcke als fol. 21.

sijne E. selve soude beliefven te denomineren, omme de

voorseyde differenten te richten, up dat daer van een eynde

voor den avontmaele ghemaeckt mochte worden , ter beve-

stinghe der gantscher ghemeynte. Dese resolutie wierdt

den diakenen angheseit met bedanckinghe van huere goedt-

wiUicheit ende goeden raedt, die sij hier inne bewesen

ende ghegheven hadden. Ende, dewijle D. Gott tot ten

E. Bisscop als morghen nyet gaen en conste, was ghe-

advisert, dat hij een briefken senden soude van sijne be-

willinghe, onder sijn handtscrift; twelck achternae afghe-
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slaghen wierdt, miclts dat D. Bartholdus selve in persoone

annenam mede te gane.

f

Acta 15 Decembris Sdonderdaechs.

Jonc^herTulf
^^^ Verscheen Joncher Sul: wierdt vermaendt van sijn on-

achtsaemheit int frequenteren van den dienst Godes. Item,

dat hij grotelix berucht was van somtijts droncken dryn-

cken. Ten derden , dat hij over ettelicken maenden eenen

persoon ghequest hadde, twelcke openbaer was.

Hierup verandtwoordde hij

:

Ten eersten, dat hij langhe cranck gheweest hadde, waer-

omme hi noch sijn huisvrouwe ter kercke niet en hadden

connen comen, met meer andere reden.

Ten tweeden , dat hem van noode was somtijden in her-

berghen te gane om sijns handels wille, ontkennende

nochtans daer eeneghe dronckenscap begaen 't hebbende

,

dewelcke so se hem overtuycht ware , soude daervan bete-

ringhe doen.

Ten derden, t'saect was op t'verweeren sijnes lijfs ghedaen

,

als daertoe bij zijne partie ghedwonghen gheweest hebbende.

Wierdt hem bij de consistorie angheseit, dat men hiervan

seker verclaeringhe moeste doen , t'sijnder purgatie voor de

ghemeinte, dewijle hij voor dezelve qualick- berucht was.

Was te vreden dat sulcx gheschiede angaende t'ghevecht,

maer ten surpluse nyet. Nyetniin zoude hem bedyncken,

onthier ende Sondaghe , ende sijn antwoorde 2 auderlinghen

anzegghen, die te dien eynde tsijnent commen zouden. Wierdt

gheordineert breder ondersouck hier en tusschen te doene.

Angheven etlic- Verschenen Jan van Goorde met noch 5 anderen broe-
ker broederen.

deren, vertoochende de navolghende puncten.

Eerst , hoe sij en ende vele broederen meer ernstelick

begheerden , dat het different tusschen D. Barth. ende Glays

Bent ende Hoppesacq gheeyndich waere , biddende D. Barth.

daer inne te aerbeyden. Item, anghesien sij beschuldich
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waren, als toestaenders van eenen openbaren oproerighen

,

namelick Clays Bent, bijden auderlinghen , so sij se noem-

den (sonder beschuldinghe nochtans an te willen rechten

thaerlickelieden lasten) , of de consistorie hen oock voor

sulcx hilt.

Ten derden , waeren verwondert , waerom de ghewonelicke

manniere van censure te houden naeghelaeten was.

Ten 4eii, segghen datter vele swacke broederen sijn, die

seer in haere conscientie verslaghen sijn om desen diffe-

rente van Clays Bent ende D. Barth., achtende dat sy gheen

broot met hen breken mueghen so langhe het so staet.

Wierdt hemlieden gheandwoordt , op 't 1^: dat men sich

beneerstighen soude om een eynde van der saeke te crij-

ghene. Up tweede : dat wij hen voor sodane persoonen niet

en bilden, want sij voor ons nyet bedacht waren. Up
't derde : dat de censure an den tijdt niet ghebonden en es

,

ende dat wijse begheeren metten eerste wederom in bruycke

te bringen. Up 't 4^: wierdt hemlieden vertoocht, hoe Paulus

ons leert, ons selven te prouven ende nyet eenen andren,fol. 22.

derhalven sij nyet weldeden, so sij om anderluyden ghe-

breken van den avontmaele sich onthielden etc. Waerof

sij vermaendt waeren , den swacken broederen oock ton-

derwijsen naer de leere Christus.

Gaven voorts an seker different, dat sij seyden met D.

Bartholde tzijnen huise ghehadt hebbene, van etlicke sech-

woorden ; welcke saeke ter neergheleit wierdt bij tusschen-

spreken der consistorie, ende verclaerden de broederen,

dat sij hen dies te vreden hilden.

Vraechden voorts in alder eenvoudicheit (so sij seyden)

an de gantsche consistorie , uutghenomen D. Barth. , waer-

vooren wij Clays Bent ansaeghen, ende of wij hem voor

een broeder hilden. Wierdt hemlieden gheandtwoord — hoe-

wel sodane vraghen impertinent sijn — „de guene die wij

voor gheen broeders en houden, segghen wij de ghemeyn-

schap der kercken af. Nicolas en es de ghemeynscap nyet



42

afgeseit. Ergo." Hierbeneven wierden vermaendt, sodane

vraeghen up een ander tijdt nae te laeten. Namen de

vermaninghe an, ende danckten de broederen.

Verzouck Chris- Verscheen Christiaen Claessen , versouckende wederomme
tiaen Claessen.

ten avondmaele gheadmittert te sijne, dat hem hier te

vooren afgheseit es gheweest. Was gheadvisert te vernemen

naer sijn conversatie ende sonredaghe hem t'andwerden.

Vermaninghe Da- Verscheen David Muller. Wierdt vermaendt hoe hii ende
vid Muller. .. . .

"^

sijn huusvrauw etlicke tijdt naeghelaeten hadden de kercke

ende den dienst Godes te frequenteren. Andwoordde, hoe

hij daervan eensdeels verhindert is gheweest om sijn broot-

winninghe, eensdeels om de dissentie die inde kercke es.

Ghevraecht of sulcx wettelicke oorsaeke ware, die hij met

Gods Woordt bewijsen conde, ende, of dese nyet en was

een kercke Christi, — andwoordde, dat hij hem hier up wilde

met etlicken broederen beraeden, bekennende voorts dese

kercke voor eene kercke Christi.

Eyndelinghe naer breeder woorden ende vermaninghe,

[beloofde] beternesse ende sijn huusvrauwe oock te verma-

nen. Es belast gheweest J. Ceuninck, den voorseyden

David te visiteeren ende ondervraghen van sijnen gheloove.

Versoucken Saai Verscheencn Mr. Jacob Saai , Ynghelram , Clercx , Doti-

gnys, de 2 ministers met hen ghevoucht, vraeghende, of

Thomas Soen ende Jan de Cueninck hen tanlegghen der

vermaninghe up tConfutatie scrift, Sondaghe lestledcn bij

der Consistorie ghedaen , andronghen of niet ; begheerende

oock de copie der vermaninghe onderteekendt thebbene.

Wierdt gheandwoordt, dat sulcx alsser ghedaen was, bij

besluyte der Consistorie ghedaen was, ende wij en wisten

van gheen verschil. T'dandere poinct wierdt hemheden

gheaccordeert.

Verclaerden voorts, hoe dat sij wat ghelet hadden up

der auderlinghen andwoorde hemlieden ghelesen 8 Decem-

bris-, ende dewijle se lanck was ende sij daer inne achte-

den, saeken vervaet te sijne, die se beswaerden, so be-

cum SUIS.
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gheerden sij daerup eene replycque te doene , de welcke fol. 23.

sij in scrifte ghestelt hadden ende ons voorlasen, Aver,

dewijle tselve scrift seer lanck ende prolix was, so en es

van der summa der selver gheen upteekeninghe connen

gheschieden, dan nochtans sijn hier etlicke poincten bij

ghevoucht, in 't lesen gheexcipiert. Als van dat sij hen be-

claechden, dat men hen voor hare vermaninghe, met on-

rechten, onverdienden loon, als namelick met sware be-

schuldinghe, beloonethadde: dat men haer ghetaxert hadde

van rotterije i)
: dat hare vermaninghen gheen plaetse en

hadden connen hebben: hadden groote oorsaeke de 8 vra-

ghen des 1^ Septembris voor te stellen, de wijle sij wel

teekenen des waerheits daervan hadden: de liefde, daerof

de auderlinghen hen vermaenden, scheen meer een specie

der liefde Eli, dan van de guene daer of Mathei 18 staet.

Baden, wij wolden de saeke naedijncken ende so wij bewijs

begheerden, presenteerden 't te doene.

Hier en tusschen dede D. Barth. rapport van de bewil-

linghe des E. Superintendents, over tversouck van alle diffe-

renten in arbitrage te moggen setten , an hem bij de minis-

ters ende auderhnghen ghedaen: welcke bewillinghe in

scrifte vervattet was ende in Consistorien ghelesen.

Achtervolghende dien so was den voorseyden broederen

angheseit: anghesien sij met ter andwoorde der auderlin-

ghen nyet te vreden waren, dat zij hare saeke ghelijck

als alle andere differenten souden laeten richten bij den

ghedeputerden van den E. Bisscop. Andwoorden de broe-

deren, hoe dat haer voornemen ende oorsaeke harers scrij-

vens was gheweest, uut christelicke sorghe , die sij, als glie-

meene Lidmaeten der ghemeynte, achteden schuldich te

sijne an te dienen. Aver dewijle d'auderlinghen verclaert

hadden, dat sij gheen procedueren en begheirden, so

verclaerden sij van ghelijcke gheen te begheeren , sonder-

1) rotterije = oproerigheid.
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linghe buuter ghemeinte; maer baden alleenlick, dat wij

beteringhe doen souden , so wij sulcx bekenden schuldich

te zijne, beveelende dat onsen conscientien. Doch so wij

wilden selfve de saeke voor darbiters brijnghen, souden

sien wat alsdan van doene stondt.

Wierdt hemlieden hierup gheandwoordt , dat het guene,

dat wij van den E. Bisschop ghesolicitert hadden , was om
onse conscientie te ontlasten , ende een yghelick ghenouch

te doene , zo ons ghewesen soude sijn , dewijle wij onse

eyghen rechters nyet en waren. Ende want sij persister-

den bij hare beschuldinghen , ende noch bij haren scrifte,

alhier ghelesen
,

qualick duydeden onse andwoorde , sich

beclaechende van ons als dat wij qualick ende onrechtelick

an hen ghedaen hadden etc, — so begheerden wij wel dat

hare saeke metten anderen oock verhandelt soude sijn bij

arbiters, want wij ons onses handels niet en sohaemden

voor de gantsche werelt: dat al sonder prejudicie van de

rechte der gemeinte ende van sodane manniere van be-

trecken in consequentien nyet te willen laten commen.

Verclaerden de broederen hierup , hoe dat sij achteden

,

in dese deele haer gheweten ende hare conscientien ghe-

nouch ghedaen thebbene , begheerende daeromme de saeke

daerbij te laeten blijven, ende ons niet meer te belasten;

dan, so wij hemlieden beriepen voor den arbiters, souden

daer verschinen om hunne saeke te verdedighen. Wierdt

aldus verdraghen bij de auderlinghen om te raemen ende te

fol. 24. delibereren , wes hen van doene stondt.

Acta 18 Decembris Sondaechs.

2e VermaniDghe -^^^^ (|igj^ ^^ j^^^q]^ g^al Mr. Jan Ynghelram ende
der Uonsistone an "

de ministers ende dandere broederen , die tConfutatieschrift onderteekendt
an de broeders , -, t . -i-i iti
ende hare schuit- hadden, lu cousistorien gheroupen waren, so was nemlieclen,

bekentenisse. sampt D. Gott. cudc Barth. , anderwarf vermaninghe ghe-

daen nopende den Confutatiescrifte , naer uutwijsen den



45

vermaenschriften hemlieden dien aengaende ghegheven.

Hier jeghens gaven sij over seker scrift, twelcke ghelesen

sijnde, wierdt hemlieden bij den auderlinghen gheandwoordt,

dat sij persisterden bij hare eerste vermaenschrifte , waer-

inne zij, nyet de substantie, maer de onbehoorlicke forme

ende maniere van doene des schrijvens angheroert hadden.

Eyndelinghe, naer seker vraghen ende andwoorden, hebben

schultbekentenesse ghedaen naer uutwijsen sekeren scriftes

,

twelck sij sander daechs onderteekendt hebben.

Naer dien Hendrick Knoop beloofd hadde , nae te com- Satisfactie He.

1 1 T • • 11 1 • • Cnoop.
men sulcx als de consistorie oordeelen soude , m sijne

saeke ghementionert fo. 13. , so was bij de consistorie ghere-

soluert, dat men up den dach des toecommenden Avont-

maels , der ghemeynte ansegghen sal , hoe datter eenen

broeder es , die hem grootelicx mesgaen hadde in fameuse

dronckenscap , waerof hij der consistorie ende de gheof-

fenserde partien vuldaen heeft. Ende , so daer noch yemandt

ware die van der saeke wiste, badt, om Christus wille hem

sulx te willen vergheven ende nyet gheergert te wesen,

dat hij metten broederen ten nachtmaele ghynghe.

Verschenen Jan Davelu , diakeue , Lambrecht Pieterse ,
Angheven Da-

velu ende andere,

ende Hendrick Nabuer, vertooghende der consistorie seker

handelinghe ende spraeke , die sij met Jacob Kaert seyden

ghehadt thebbene. De summa daer van was , dat deselve

Jacob met heftighe woorden onse 2 ministren beschuldicht

hebbe, van dat sij , tweemael veroordeelt wesende, t'recht,

dat over hen gegaen was , niet naeghecommen en hadden.

Item, dat in onse kercke gheen discipline meer en was,

maer een ghevanckenesse , want het was kennelick, seyde

hij , dat Barth, 2 broederen in de vangheiiesse hadde doen

werpen. Item , dat hij an onse kercke , noch gheen ander,

sonderlinghe ghebonden en was. Item, dat de kercke be-

ter ghesloten ware dan opene , so langhe daer sodane die-

naers waren.

Van al desen hadden de voorseyde broederen hem (se.
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Jacob Kaert) ten meer stonden vermaendt, maer nyet

ghebetert, waerom sij het der consistorie angaven. Ende,

hoe wel bij in de eerste tsamensprekinghe den ministers

bij name nyet en noemde, nochtans daernaer zeyde uut-

druckelick, hoe dat D, Barth. veroordeelt was gheweest

ende nochtans de sententie niet naeghecommen.

Hierup was bij Hubrecht Elinck , auderlinck , vertoo-

ghend , hoe dat de voorseyde Jacob teghen zekeren persoon

sijn schuit bekendt hadde van sijn heftich spreken, clae-

ghende, dat men hem qiielde tot arghernis, daer inne hij

hem nyet wel gheschictelick draghen en conste; item, hoe

hij daervan bereet was sijn schuit te bekennen , so D. Gott.

van ghelijcken doen wilde , van dat hij voor tlestste avont-

mael de pacificatie ghebroken hadde, zo hij zeyde.

Wierdt besloten hem dese weke te doen spreken bij 2

auderlinghen ende hem te vermanen tot boete , ende daer-

fol. 25. naer sien , wat men voorts inde saeke te doene soude

hebben.

Angheveu etlicke Verscheenen Gabriel Berts, Adriaen Ghijselinc, ende Hans
broederen.

Frederick, Vertoonen hoe dat hier te vooren de gemeynte

uuten predicstoel vercondicht was de nieuwe forme van

de verkiesinge der diakenen, waerup, so yemandt yet bil-

licx te segghen hadde, dat bijt soude connen angheuen, so

sij seyden ghedaen thebbene, maer en was- hemlieden up

haere angheven nyet ghenouch ghedaen gheweest. De Con-

sistorie gaf hier up voor andwoorde, dat se den anghevers

bereet waren te vuldoene ten eersten het mueghelicke

ware; maer up dit pas waren so beladen met ander

saeken der ghemeynte dat het hen onmoghelick was nu

te doene. Dit namen sij an, ende begheerden, men woude

sulcx doen. Seyden oock, hoe D. Gottfridus hemlieden

de letste reyse, als sij in Consistorien waren, nyet en vul-

dede van sulcx als sij van hem verheyschten , daer omme
sij oock te dier cause voor Consistorien verschenen, hoe

wel de schuldighe plicht des herders (seyden sij) was, tot
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sijn scapen te commen ende niet de scapen tot hem. Dit

selve wierdt oock verdraghen tot beter ghelegener tijdt.

Verscheen Christiaen Claessen, versouckende antwoorde ,^p consistorie

admittert Chris-

van dat hij begheert , fo. 22. Ghehoort hierup Pieter de tiaen Claessen tot

Bert ende Hubrecht Elinck , auderlinghen , verclarende

hoe dat Christiaen hem een langhe wijle christelick ghe-

dreghen hadde; item, datter gheen tuychenis en was ter

contrarien, — de Consistorie verclaerde, dat se hem ad-

mitterde ten avontmale, behalvens seker verclaringhe die

men uuten predickstoel doen soude up den dach des avond-

maels. Was voorts vermaendt, hoe dat hij nyet al te

stichtehck en dede, dat hij thuus lach tot een weduwe.

Derhalfven hij wel doen soude, hem van een ander logys

te voorsiene, om alle suspitien te benemen. Hier up and-

woordde hij, hij wouder in voorsien.

Acta Smaendaechs 19 Decemb. extraordre

De Auderlinghen verclaerden anderwarf an Mr. Jan Handelingh der

Ti-i auderlinghenmette
Enghelram ende de andere broeders, die hier te vooren afghegaene auder-

diversche scriften overghegheven hadden , so breeder ghe- ''°g"e"-

seet es fo 22 ende 23 , hoe dat sij van advyse waren haer

te purgieren van sodane stucken als sij bij hare scriften

beschuldicht , ende daermede sij den auderlinghen beswaert

hadden. Daeromme begheerden an de broederen : sij sou-

den voor de ghedeputerde van den E. Superintendent ver-

schijnen om hare saeke daer te houden staende , dewijle

sij in hare conscientien nyet vinden consten noch beken-

nen wilden, dat sij ons tonrechte beschuldigt hadden.

De broederen andwoordden hierup als te vooren fo 23.

De auderlinghen gaven den 2 ministren andwoordde bij Andiie der au-

monde, up hare verraaenscrift hemlieden ghegheven 11 De- vermaninghe der

cembris. De summa daer van was , dat sij hem grootelicx
°»'"i^^''^°-

beswaert vonden ten onghelijk, bij den selven scrifte.

Twelck so quaelick ende oock met woorden so gheexagge-
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rert was, als dat sij nyet en consten naer uutwijsen

desselves eeneghe schultbekentenesse doen. Ende dewijle

tselve scrift oock behelsende was een beschuldinghe gantsch

contrarie der waerheit voortghestelt , twelcke sij geenssins

achteden te mueghen lijden, so vermaenden sij den minis-

tèren tselve stuck , begrepen int 4 ar^e haeres vermaenscrifts

,

te royeren ende haere schuit daervan te bekennen, ofte

haere beschuldinghe te verifiëren. Dit es aldus verdrae-

ghen gheweest tot eenen anderen dach.

Also diversche swaricheden ende differenten ontstaen

waren, so wel in consistorieen tusschen de predicanten,

namelick D. D. Gottfridus ende Bartholdus, ende de au-

derlinghen. Als oock tusschen de auderlinghen ende et-

licke particuliere broederen, voormaels oock auderlinghen

fol. 26. gheweest hebbende , al somen uute voorgaende acten ende

handelinghen eensdeels zien mach,

So eyst, dat de voorseyde predicanten ende auderlin-

ghen om alle de voorseyde questien ende differenten ter

neder te legghene met elckanderen verdraghen zijn an

den E. Superintendent ende Bisscop van Londen te ver-

soucken, dat deselve differenten ende gheschillen souden

mueghen ghestelt worden in arbitragie, 'twelcke dezelve

E. Bisscop hemlieden gheaccordeert heeft, ende voor ar-

biters gedenominert ende ghedeputeert met verwillinghe

van beede partyen Mr. Thomas Waltes, archidiaken van

Middlesex ende D. Henricum Wright, Pastor tot S. Ste-

vens in Walbroke tot Londen. Hiertoe ghevoucht D. D.

de Lafaye ende Tengunee eertijts ministres in Francke-

rijcke ende hier ghevlucht om de religie. Dewelcke tsa-

men uutghesproken hebben huere advis ende arbitraige,

in de manniere naervolghende:

Formula compositionis quarundam controuersiarum , in

ecclesia Londino-belgica nuper exortarum, interposita per

D. Thomam Waltes, archidiaconum Middelsexoniae , D.

Henricum Wright
,
pastorem ad S. Stephanum in Walbroke
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Londini , D. D. de Lafaije et Feiiguerée i)
, nuper ministros Ec •

clesiarum gallicarum , huc refugos , arbitros in ea parte per in

Christo patrem , D. Episcopum Londinensem , ex consensu par-

tium designatos
;
qui

,
quae seqimntur , facienda indicarunt :

Primum , ut nuper defuncti presbyterio seniores
,
prout

per ministros se veile protestati sunt, iteratis aliquoties

antehac adversus hodiernos seniores querelis supersedeant

et quiete ac pacifice disciplinae ecclesiae subiaceant.

Secundo, ut Dnus Bartholdus, minister, agnoscat, se,

seriore suspicione motum, non sine aliqua culpa, quoad

facti circumstantiam
,

judicium consistorii in attentata

eius accusatione recusasse; et vicissim seniores agnoscant,

se non satis accuratos praestitisse in audienda et exami-

nanda eius accusationis gravitate, et utrinque peccatum

esse , ob idque mutuam culpam deprecentur et dextras

reconciliationis dent. Monito obiter Domino Bartholdo

ut posthac ex disciplinae Ecclesiasticae authoritate con-

sistorii iudicium subeat, salvo interim appellandi superio-

rem iudicem iure. Monitis insuper et senioribus, de non

admittenda in suos pastores accusatione, nisi sub duobus

(ut Paulus ait) aut tribus testibus.

Tertio, ut Nicolaus Benth dictum dominum Bartholdum

veniam oret, quod de eius ministerio minus honorifice

senserit, tametsi seria quadam a domino Bartholdo oblata

occasione id fecerit. Monito interim Domino Bartholdo,

ut cautius ab omni oiBfensa se gerat, vel in minutissimis

ministerii sui circumstantiis.

Quarto, ut Dominus Wingius, quemadmodum nobis est

protestatus, senioribus iterum affirmet, se nee aresti

super libro consistorii interiecti consilium dedisse, nee

factum tale probasse, sed potius iniquo animo natum hinc

offendiculum tulisse. Seniores vero asseverent, se sola

Libri denegatione impulsos
, quod Franciscum Marguinam

,

1) Zoo ook op p, 48 te lezea voor Tengunee. Het isFeugureus, theol.

prof. te Leideu,

4
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quae in dictum dominum Wingium haberet, afferre non

urserint. Propterea ut ille
,
quod hos , suos adversarios exis-

timaverit, hi quod illum tantae fraudis suspicati sint,

veniam muteo deprecentur , commonefactis utrisque sui cuius-

que particularis in hoc negotio errati; senioribus quod

dictum Franciscum instautius non urserint, ut obiecta

Domino Wingio sibi videnda traderet; Wingio vero, quod

seniores immerito culparit, quod illi patefieri noluerint

communicationem obiectorum Francisci, nisi ea lege et

conditione ut ante seorsim perpenderent , num e re Eccle-

siae esset ea illi patefieri.

Quinto, ut duo fratres, nuper in diaconatum designati,

sui in hoc munere vel repulsam vel confirmationem ex-

fol. 27. pectent, tautisper dum sententia Ecclesiae gallicanae, unde

sumpti sunt, in eos institutae oppositionis appellatio con-

firmatione vel infirmatione terminetur.

Sexto, ut excusatio Domini Wingii de quibusdam ad-

ditis in probationibus , exhibitis consistorio gallico
,
quae

registrum consistorii belgici minus continet, et quibusdam

aliis in dicto quidem registro contentis , non autem expressis

in dictis probationibus, Francisco Marguinae satisfaciat.

Roget vero idem Franciscus Dominum Wingium, ut gra-

viorum in ea re suspicionem a se conceptam sibi condonet.

Quae omnia cum a nobis illis omnibus singillatim primum

,

deinde vero simul et coram proposita fuissent, gratoque et

pio animo omnia omnes se accipere respondissent, sibi

invicem, prout cuique iniunctum erat, satisfecerunt et junctis

dextris suam reconciliationem nobis testatam feceruut.

Supererat, ut Domino Episcopo, a quo hoc negotium

nobis commissum fuerat, nostram hanc sententiam pate-

faceremus , et quam grata esset utrique partium , illi signi-

ficaremus. Ille vero recuperatam Ecclesiae belgicae pacem

gratulatus, eam, ut et Deo hoc nostro Domino gratias age-

ret, et conservandae communis tranquillitatis studiosa

esset, publice commonefieri voluit: denique integram sen-
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tentiam animo aj)probavit , tantum parvula quaedam verba

quae pro suo iure servando, quod in peregrinas eccle-

sias a regia maiestate habere se, nos monuit, ad finem

secundi articuli adiici voluit. Idcirco propria eius verba

bic transscripta apposuimus, quae ad secundum articu-

lum referri debent:

„Licebit tamen semper Episcopo Londinensi , ecclesiarum

peregrinarum Superintendenti , ex iustis et legitimis causis ip-

sum monentibus, si hoc ad Ecclesiarum pacem etutilitatem fa-

cere iudicabit
,
quascumque causas , dictam Ecclesiam concer-

nentes , facta prius monitione , ad suam audientiam advocare.

Ita signatum

:

Feuguereus. Tho. Wattes."

Dese sententie oft arbitraige is ghecol-

lationert met 't originael, onderteekendt als

boven. Gheaccordeert bij ons onderteekenden

uut name der consistorie.

Bartholdus Wilhelmi.

Georgius Wibotius.

Gisbertus Joannis.

Thomas Soenen. m. pr. foi. 28.

Acta 23 Decembris S'vrijdaechs.

Der consistorie wierdt ghepresenteert een brief, ghecom- Briefven van de

men van de Court, uut name van de C. M*. De summa ^t-.»^ ^^ ^°"^''

stonc
daervan was , dat een yder persoon , bij hare M*. ghevrijdt

van religieshalfven , hem verdraghen soude i)
, up wissel te

maecken, in de landen des Conincryckx van Spaegnen,

oock elders bij haer partenaers vrienden factuere af te

doene gheduerende dese troublen, eenich goedt te coo-

*) Sich verdraghen: zich onthouden, Kil. abstinere.

4*



52

pen ofte anderssins te traffiequineren , up peijne, dat de guene,

contrarie doende
,
gliehouden sullen wesen als andere subiec-

ten van den voorseijden Coninck , sonder faveur ofte verdragh.

De Fransche ende Italiaensche consistorien hadden oock

briefven van ghelijcken inhoude. Ende want de super-

scriptie addresserde an allen ministers ende auderlinghen

,

zo binnen dese stadt van Londen als alomme elders, bin-

nen den Coninckrijcke van Ynglandt, zo sijn na de publi-

catie van de voorseijde brieven (de welcke gheschiedde uuten

predicstoel den 2 Kersdacli), drij copien daervan ghe-

maect, om te senden tot Norwichs, Sandwiclis ende Medt-

ston, met brijfven ende laste van daervan oock copien te

maekene, ende die te sendene totten Duutschen Kercken,

hemlieden naestgheleghen.

Hans van Bre- Hans van Breda presenteerde brieven van attestatie van
da verzouckt ten

. ,

Nachtmaele toe- der consistorie van Andtworpen, verzouckende daerup ten
sijne.

Nachtmale gheadmittert te sijne. De brieven ghelesen, wierdt

hem tselve gheconsentert.

Afsech van den Ghcadviscrt Catharina Ellinck af te segghene van den

Avontmale, om saken fo 12 staende, daervan men hande-

len sal met huer.

Angaende Fran- Wierdt verhandelt van Francisco , ende gheresolvert

,

" om t'betrecxs ^) wille hem totten Avondmale te admitteren ,

met protestatie van elck in sijn gheheel te" blijven aen-

gaende de sententie ende datter af dependert; dat in de

voorgaende transactie niet begrepen en was.

Schuitbekentenis. Als van Margriete Jochems, ionghe dochtere, welker
se Margarite Jo-

° » j o
^

chema. saeke verhandelt es gheweest sekeren tijdt hier te vooren ,
—

wierdt besloten dat sou schuitbekentenisse doen soude als

morghen, wesende Saterdaechs voor den Nachtmaelsdach

,

in der manniere alst volcht.

Men sal aflesen van den predickstoel : „ hoe dat daar es

eene sustere, ongehuwet, met name M. J. , die duer lis-

ticheit in oneerbaerheit ghevallen es met eenen jonckman

,

*) BetrecTc: appel voor een hoogerea rechter.
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de welcke daeromme in ghevanckenesse commen es, ende

daernaer sijner verden ghegaen, in sulcker voughen dat

dese saeke openbaer gheworden es bij velen. Hierover es

de voorseijde Sustere in consistorien vermaendt ghe-

weest, alwaer sou groot leedstcap bewesen heeft met be-

kentenesse harer schuit, so sou alsnoch doet. Biddende

so daer yemandt van der saeke wiste, dat hijt haer ver-

geven wille ende den Heere voor haer bidden."

Dit was aldus uutghelesen bij haren consente, ende

heeft sulcx bewillicht met upstaen ende jae segghen.

Jan de Cueninck gaf an, hoe dat hij Sara Ravets ver- Private verma-

maendt hadde , van dat sou niet wel en dede te wonen Ravets.

ten huuse van Pieter van Huden , weduwnaer , omme dies

wille dat sou voor een ghehuwede vrouwe anghesien wordt

,

ende datter gheruchte gaet van al te groote familiariteit

tusschen hem ende huer; waerup sou andtwoorde dat se

nyet en dede, darinne sou te berespen was ende dat se

oock niet en begherde te verhuusen. ^°1- 29-

Tscrift van Willem Togghe, overghegheven 11 Decemb., Willem Togghe

1 te andwoorden. •

wierdt ghelesen, ende gheadvisert hem te andtwoorden

metten inhoude van der voorghescreven transactie.

Wierdt ghelesen in consistorien seker scrift, commende Schultbekeutenis-

van Jacob Koordt, bij twelcke hij sijne schuit bekende,
^

van dat hij 8 daghen voor St. Bartholomeus lestleden hem

in grooter haesticheit mesgaen hadde teghen God ende

sijnen naesten, in seker tsamensprekinghe in der consisto-

rie, biddende daeromme etc.

Hierbeneven so begheerde hij D. D. Gottfridum ende Mr.

Jacob Saai vermaendt thebbende, datse van ghelijcken

hare conscientien wilden bedencken, ende niet onboetveer-

dich totter tafele des Heeren gaen etc.

De consistorie hierup tsamen ghesproken hebbende, hebben

Thomaes Soen belast den voorseijden Jacob Koordt private-

lick an te spreken , ende uut verwillinghe D. Gottfridi hem an

te segghen, zo hiernaer volcht. Te wetene: hoe dat den broe-
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deren lief was gheweest oiii te hooren dat hij sijne schuit

bekendt hadde. Ende zo vele D. Gott. belangde, die be-

gheerde , vvaeriune hij te verre mochte ghesproken hebben

,

ghelijck hij een meijnsche was, dat Jacob hem sulcx oock

vergheven soude. Voorts angaende Jacob Sael, souden

de broederen daer inne oock hare schuldighe plicht doen. —
Dit's aldus in consistorie bij Thomas Soen gherapportert

vulcomen te wesen.

Acta 24 Decembris Saturdaechs.

Handclinghe ende Verschcen in consistorion Elijsabeth Warnick. Wierdt
schulibekeaninghe

j^^gj, yoorghehouden , hoe dat sou, een Sustere sijnde, ghe-

nick. traut hadde inde enghelsche kercke eenen man, die voor-

maels van de ghemeinte gheweest was ende sich langhe

tijd daervan ghehouden hadde, sonder eeneghe uutroupin-

ghe daervan te laeten gheschieden oft advertissement te

doene an de consistorie, twelcke qualick ende ergherlick

ghedaen was.

Andwoordde hierup , datse Hubrecht Elinck , auderlinck

,

huer voornemen voor 'tangaan des huwelicx te kennen

ghegheven hadde, begheerende nyetmin voorts nae te

commen sulcx als huer de consistorie oplegghen soude.

Wierdt gheresolvert der ghemeinte an te .segghen
, „ dat

daer was een Sustere , met name Elijsabeth , die eenen

man ghetraut hadde etc. ut supra ; van dese onordentlicheit

heeft sou hare schuit in consistorien bekendt, ende bidt

daervan Gode ende een yegelick, diese daermede soude

mueghen vererghert hebben, vergheffenesse." Dit's bij huere

consente also ghedaen gheweest.

Schuitbekenniu- Clement Waulters, de letste voorgaende reijse afgheseit

ghe Clement Waul-
^^^^ tien Avontmalo , van begaen dronckenscaps halfveu,

wierdt bij sijnen ernstiche versoucke alsnu toeghelaten,

salvo dat hij tot voldoeninghe der ghemeinte opentlick

sijn schuit bekenne ende lacte aflesen de naervolghende
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forme : „ Als dat daer was een broeder met name Clement

W'*. , die hem ten diverschen stonden in dronckenscap

mesgaen heeft. Hierover van de dienaers in consistorien

vermaendt sijnde, heeft sijne schuldt bekendt, ende bidt

als noch verghevenesse , vooreerst Gode ende daernae alle

de guene die hij soude mueghen vererghert hebben." Hier-

inne heeft hij bewillicht, ende int aflesen een jaewoordt

daerup ghegheven.

Mathiis Valcke, vermaendt in consistorie van begaen Schuitbekennin-

, . , • , 1 , •• , .
ghe Mathijs Valc-

dronckenscap , submitterde sich , ende , bij ordonnantie ke.

van de dienaers , bekende in consistorie met leetwesen sijn

schuit, ende beloofde hem voorts te wachten. fol. 30.

Verscheen Franciscus Marguinas. Gaf an , vooreerst , .
4"!!^^'^°. *'''^°-

° cisci Marguinas.

hoe dat Gheeraert Artijs in presentien van ghetuijghen hem

beschuldicht hadde van seker scrift (daer of hier te voe-

ren noch gheroert es gheweest) valschelick ghescreven t'heb-

bende, ende dat de greffier der Francscher consistorie

ontrauwichijt daerin begaen hadde. Versouckende dat

hierin de consistorie huere schuldighe plicht dede.

Ten tweeden dat Jaspar van Hautte ende Herrij de

Moor onbehoorlick ghehandelt hadden tsijnen huuse , met

de dochtere (nu huusvrouw van Herrij) uut sijnen huuse te

willen doen gaen. Int welcke doende sij huer t'werck van

hueren schoot trocken, ende den stoel van onder huer,

ende dierghelicke ongheschictheden meer. Hiervan zeijde

hij Jaspar privatelick vermaendt thebbene ende voorts in

presentien van ghetuijghen. Ende want sulcx tot noch toe

te vergheefs ghebuert was
,
gaf hij tselve der consistorie anne

ten eijnde etc.

Ten derde versochte , dat der saeken tusschen hem ende

IJnghelramo van overlanck voor consistorien hanghende,

een eijnde ghemaeckt wierde.

Ten 4Je versochte vuldoeninghe van D. Gottfrido, van

dat hii hem voor den vier arbitren van uploop beschuldicht.
Andwerde der

Hierup wierdt hem gheandtwoordt ende belast: Eerst cousistorie.



^6

dat hij behoorlicke vermaninghe doen soude an Gheeraert

Artijs.

Up t 2e, daerup soudt ghelet wesen tsijnder tijdt.

Up t 3e, van ghelijcken.

T' 4e was neergheleijt metter transactie, ende also nyet

van nooden daervan breeder te spreken. Hem wierdt

voorts angheseit tbesluijt van gistren, fo. 28. Wierdt

voorts indachtich ghemaeckt van de vermaninghen hem
hier te vooren ghedaen, nopende sijn onbehoorlick spre-

ken, ende vermeten, van hem t'opposeren opentlick voor de

ghemeinte, waervan breeder ghementionerdt es fo. 14.

Hierup andtwoorde hij, dat hij bewijsen wilde metter or-

dinantie der kercken
, geenssins, int guent voorscreven , mes-

daen hebbene, ende so hij sulcx nyet doen conde, wilde

daervan ten oordeele der consistorie staen.

Jacques Gr»- Jacques GrameiiB verscheen in consistorie, alwaer hem
meije in consisto-

rie 't nachtmael af- tnachtmacl bij de dienaers afgheseit wierdt om de groote

g
esecit.

swaricheit van sijne saeke, de welcke men tsijner tijdt

verhandelen sonde. Hierin verclaerde hij gheerne te ver-

willigen.

Vermaninghe Matheus Vermucrs, ontboden in consistorien, es vermaendt
ende handelinghe i , i.i-'i-, ii, i

met Matheus Ver- gnewecst van clat hij hier te vooren een dochter wech
"'"^'*' ghevoert zoude hebben om te trauwen

,
jeghens den danck

van vrienden , zo men verstondt ; — waermede hij groote er-

ghenisse angherecht hadde, daervan hij schuldich was

boete te doene. Ghevraecht voort, hoe dat metter saeken

stondt ende of hij metter ghemeinte versoenen wilde , zeijde
,

hoe dat hij consent hadde in scrifte van onsen E. Super-

intendent, om de dochter te moghen trauwen, waer hij

wilde, twelcke oorsaeke was dat hij se wech ghevoert

hadde, en conste oock nyet ghevoelen, dat hij qualick

ghedaen hadde met het wech leiden, dewijle hij achtede

dattet sijn wettehck wijf was. Ghevraecht, hoe hij daervan

als nu dus ghescheijden es, seijde: dat se buuten sijnen

weten secretelick van hem wech trock van der plaetse
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daer hij se meende te trauwen, ende daernaer weer ghe-

keert sijnde , heeft se int weereldHck recht betrokken , daer

de saeke es blijven hanghen; daer naer heeft hij se an-

ghesproken , begheirende van liaer een brief van afscheet

,

dien sou hem gheweijghert heeft, segghende: „daer gheen

belofte en es , daer en diende oock gheen quijtscheldinghe."

(Dese correctie es in stede van de ghesublineerde regu-

len. Ita est: Gottfridus Wingius.)

Eijndelinghe sijn onderlinghe vernccordert ende hij trans-

actie van elckanderen ghescheijden , ende hebben elckanderen fol. 31.

qiiiji ghescholden van zodane beloften als sij d'eene den ande-

ren souden mueghen ghedaen hebben.

Dese saeke wierdt verdreghen tot eenen anderen bequamen

tijdt , ende nyetmin Matheux vermaend van den avontmale

voor dit mael noch t'onthouden ; item voorts belast sijne

litteren van consente van den E. Bisscop over te bringhen.

Anna Willicx, uxor Joannis, IJnghelsche, versochte ten UxorJoannisWil-
' ' o '

Ijgx^ Angli, wordt

avontmale gheadmittert te sijne ; huere certificatie van ten avontmale toe-

haren pastoor ghesien , wierdt gheadaiittert.

De diakenen wierden ingheroupen in consistorien. Wierdt Coinmunicatie

hemlieden vertoocht, hoe dat het besluijt bij hueren rade pacificatione.

ende advijse ghemaeckt den 13 Decembris fo. 20 ten

wercke ghelecht ende eijndehnghe met Godes hulpe vol-

brocht was , zoot blijcken mochte bij den scrifte van Pa-

cificatie , dat d'arbiters daervan ghemaeckt hadden , twelck

hemlieden voorghelesen wierdt.

De diakenen al tselve ghehoort hebbende, dancten den

Heere van sijn ghenade, verclarende so vele hare persoe-

nen anneghijnck dat sij hen vuldaen bilden. Aver dewijle daer

ettlicke stucken waren die der ghemeijnte kenbaer ende open-

baer waren, so achteden sijlieden nootlick te wesen, dat

men daerof verclaringhe doen soude uuten predickstoel , op

dat een yder also vuldaen ende gherust wesen mochte: item

dewijle de sententie als noch daervan onghedecidert was han-

ghende , dat men daervan oock een verclaringhe doen soude.
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Hierup hebben de Dienaers metten diakenen tsamen ghespro-

ken ende gheadvisert, in wat forrae men sulckes al der ghe-

meinte bequamelick soude mueghen an gheven. Eijndelinghe

sijn daer inne onderlinghe verdreghen ende gheaccordert , naer

uutwijsen van den scrifte daer of wesende, twelck s'ander-

daechs uuten predickstoel bij D. Gott. afghelesen wierdt ende

bij den partien met upstaen ende jae segghen verwillicht.

Verschenen M^. Jan Enghelram ende andere, eertijts au-

Haudeiinghe met deriinghen. Wierdt hemlieden voorghelesen tscrift oft uut-

aiXr'e iffK^hegaene
Sprake van de 4 arbiters , biddende sij wilden hemlieden

auderhiighcn. daemaer reguleren. Hierup hebben sij seker scrift der

consistorie in presentien van den diakenen voorghelesen,

int welcke sij sich beclaechden dat wij se ghedreijcht

hadden voor den arbiters te beclaghen: item dat sij maer

als vermaenders ende nyet ghebieders hare voorgaende

scriften anghegheven hadden, daeromme wilden hen voor

de consistorie purgieren van de oproericheit , rotterie etc,

daer mede de auderlinghen hen ghenotert hadden (so sij

seijden) , begheerende daervan huere verclaringhe, of se hen

voor sulcx bilden of niet , met meer andere dinghen , bree-

der int scrift ghementionert ; twelcke de auderlinghen int

corte beandtwoordden , zonder eeneghe scriften voortan

(ten ware om groote ghewichtighe oorsaeken) te willen

anveerden, om alle proceduren ende laugdnerighe quere-

len (die uut sodane scrijvinghe — replicerende , dupliceren-

de— pleghen t'ontstane) te vermijden. Ende voor consistorie ^)

wierdt hemlieden angheseit, hoe dat sij te meer stonden

gheinviteert waren gheweest, voor de aerbiters te verschi-

nen ende aldaer huere saeken te houden stane, so sij se

voor recht bilden; twelcke dewijle sij niet ghedaen en

hadden, maer dat in stede van dien bij den ministers

over hemlieden gheprotestert was , als dat se sich voortan

stille wilden draghen ende alle voorgaende zwaricheden

naelaeten, — Zo begherden ende vermaenden hemlieden de

*) D. i. : voor het consistorie alleeu, na vertrek der diakenen.
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auderliDgheu , dat se voortan hen nae uutwijsen der arbi-

trage draghen souden , sonder de consistorie meer , in der

voughen als sij ghedaen hadden , te molesteren. Hiermede

,

nae etlicke propoosten noch over beede sijden ghehouden

,

schieden sij uuter consistorie, verclarende dat se de saeke

daer wilden laten blijven. ^qI 32.

Acta 25 Decembris Sdonderdaeghs.

Verscheen Jacob Janssen, beclaechde sich van Celijken , Verzouck Jacob

sijnder liuusvrouw, ende begheerde van haer ghescheijden

tsijne, om diversche oorsaeken hier te voren bij hem der

consistorie anghegheven: versouckende hier over der

dienaeren raedt ende advijs. Wierdt gheaccordert , hem-

Heden beede te hooren in elcxanders presentien voor éénen

ministre ende 2 auderlinghen , saterdaeghe ten 1 uren

an noen , ende daernaer raedt. Jacob beloofde te verschi-

nen ende dancte den dienaren van hare goetwillicheit.

Verscheen Jan Lamoit, versochte andwoorde op seker VerzouckLamoot

scrift bij hem hier te vooren overghegheven uuter name ?''^}'- '^^ ^^*^'^^" ^^'

van de Weduwe Gualtery Deleny , angaende seker reste van

8 fë st. , die de ghemeinte haer t'achter was. Wierdt

hem voor andwoorde ghegheven, dat de ghemeinte seer

ten achter was, ende nyet soufissant om den jeghenwoor-

dighen noodt te voldoene; derhalfven baden de dienaers,

hij wilde als noch voor desen tijdt patientie hebben: sij

wilden ter eerster gheleghener tijdt debvoir doen , om in

de sake te remedieren so vele het mueghelick ware.

Verscheen Jacques van Berthem, versochte over Abra- verzouck Ber-

ham de Vriese (ghetraut hebbende de weduwe van Euu- themoverWairave
de Vriese.

pertus Osnabrughene) betalinghe van 3 W st. , die de

ghemeinte ten achter bleef van diversche curen, in de

groote peste, overöjaeren, an den voorseijden Ruupertus.

Wierdt hem voor andwoorde te kennen ghegheven den

grooten jeghenwoordighen noodt der ghemeinte , die sulcx
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was als dat men de jeghenwoordighe lasten nyet en

conste volvoeren. Item dat tusschen den overledene ende

de diakenen in dien tijdt sodane verdrach ghemaeckt was
,

als dat men dese gheheeschte 3 gg nyet en soude betaelen

voor dat de ghemeinte tot vermueghen soude commen.

Waeromme de dienaers hem baden als noch de patientie

te nemene.

Verzouck om te Dierick Roest ende Else Pieterssen versochten sich ten

H. Eestande te begheven ende begheerden hare Sondaechse

uutroupen. Dierick gevraecht naer tconsent sijnder ande-

ren, seijde, overlanck an sijne moedere gheschreven theb-

bene, maer hadde gheen andwoorde connen crijghen om

de ongheleghenteit des tijds ende der plaetse daer sijne

moeder woondt. Else verclaerde briefven ghebadt theb-

bene van huere moije , die sou , als huere naeste bestaende

vriendinne , hier over bescreven hadde , welcke briefven eens

in consistorie soude ghelesen hebben gheweest.

Ghehoort hierup Claude Dotignijs, verclaerende hoe dat

de voorseijde briefven inhilden dese woorden : „ hoe ghij

beter doet, hoe't mij liever es"; item M'". Jacob Saai,

goedt ghetuijchenis ghevende van de eerlicke conversatie

van den Jonckman, — de Dienaers, up al rijpeUck ghelet

hebbende , sonderlinghe op de difficulteit des tijds ende de

ouderdom van den Jonckman ende oock van de dochter,

hebben ghecoiisentert , d'eerste uutroepinghe te doene van

Sondaghe in 14 daghen, hemlieden belastende debuoir te

doene , om noch eenich broeder bescheet van consente van

hare vrienden te crijghen, al eer men metter bevestinghe

voortghijnghe, so het mueghelick ware. Waren hiermede

te vreden ende beloofden debvoir te doene.

Acta 1 Januarij 1570 Sondaechs.

Verzouck, venditie Ecu sustcrc vcrsochtc de goederen eenes overledenen in
te mueghen liou- , , , i i i

den iu de kercke. de kercke te mogheu vercoopen, ende tselve van den pre-
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dickstoel vercondicht tliebbene. Wierdt huer gheandt-

woordt: Anghesien de kercke gbegheven was alleenlick

tot ghebruijcke des dienstes ende nyet tot sodane eijnde fol- 33.

als sou versochte , dat sou de patientie soude willen nemen

ende soucken een andere plaatse, tsij hueren liuuse oft

elders, om huere venditie te houdene.

Cornelis van Gbendrik, alias van^ Cleven, versochte Versouck attes-

letteren van attestatie, van dat bij een lidtmaet der

ghemeijnte was, om de selve te exhiberen, daer hij se

van doene hadde. Wierdt hem gheaccordert sijn versouck.

Ghelain Stoffelsen , lidtmaet der ghemeinte te Jermouth ,
B"ef van Yer-

mouth an der con-
presenterde der consistorie sekeren brief van de selve sistorie.

ghemeinte, inhoudende in summa: Hoe dat den len De-

cembris hare kercke uuter voorseide stadt van Jermouth

ghesett was, ende nyet langhor respijt gbegheven om te

vertrecken dan 5 weken. Versochten daer omme onse

assistentie ende dat duer onsen middel eene requeste an

de C. M'. gbepresentert mocht worden, om te blijven ofte

ten minsten in een stede te mueghen vertrecken daer men

met een havene de zee mocht ghebruucken. Ende in den

ghevalle sij blijven mochten, versochten alsdan een weij-

nich assistentie tot hueren aermen. Maer so sij vertrec-

ken moesten, baden dat onse discretie haren noodt ter

herten woude nemen, Ende sulcx, als wij hemlieden te

goede souden willen doen commen , dat men dat leverde in

handen van den boven ghenomden Ghelain, haren ghe-

committeerde. Hier up es besloten Donderdaghe naest

commende te handelen ende andwoorde te geven, ende

den voorseijde Ghelain zulcx angheseit.

D. Gott. ende Gisbertus
,
ghedeputert gheweest hebbende Rapport angaende

bij de consistorie om te handelen met Jacob Janssen ceipen""^^"'^"

^

ende Celijken sijn huusvrouw, volghende tbesluut van Don-

derdaeghe lestleden, hebben verclaert: hoe dat sij haere

debvoir ende neersticheit angheleit hebben, om deselve 2

persoonen met elckanderen te vereenighen ende reconci-
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lieren, encle hebben met 'sHeeren ghenade de sake so

verre ghebracht, als dat se elckanderen de handt gheghe-

ven hebben, ende verdraghen sijn, bij een weder te com-

men ende wonen so man ende wijf behooren. De Heere

gheve hiertoe sijnen seghen!

Item nopende Gaven voorts an , hoe dat sij verstaen hadden, so van
Joncheer Sul. , , t i o i i i

der huusvrouwe van J oncheer bul , als van ander persoo-

nen , hoe dat hij , Sul , een seer ongheschict ende godloos

leven es leijdende, ende dat hij onlancx daeghen ende

nachten over heeft sitten drincken in de herberghe, son-

der uutcommen , ende groot ghelt verteert etc. Kesolv., hem

t'ontbieden ende met hem naer regule der christelicke dis-

cipline te handelen.

Acta 5 Januarij Sdonderdaechs.

man
Verzouck Keut- Jacob Keutman versochte tot ten doop zijnes kindes

thebbene voor ghetuughe onder andere eenen met name

Joseph Elserack, dewelcke, al was hij nyetvan dese ghe-

meintè , was nochtans van de Ynghelsche kercke ende een

man van Christelicke conversatie. Ghehoort hierup 't ver-

claers van etlicke ouderlinghen, de dienaers hebben toe-

ghelaeten , de voorseijde ghetuughe te nemene , behoudens

dat d'andere ghetuughe van de ghemeinte "sij.

Angaende de De dicnacrs gavcu den diakenen an, hoe dat sij omtrent

de reperatien der 5 of G 6§ te cort quamcu om de reparatie van der kercke
'^^''*'^^'

te betalene. Versochten daeromme. óft, telcken avontmale

mette schotele te stane nevens hemlieden voor de repa-

ratie van de kercke , tot de voorseide t'achterheden incom-

men souden sijn, óft van hemlieden so langhe thebbene

fol. 34. telcken avontmale 10/3 van haerlieden ontfanck.

De diakenen hierup ghedelil)erert hebbende, waren te

vreden dat men met een schotele nevens hemlieden staen

soude , behoudens dat men al vooren der ghemeinte sulcx

ansegghen soude, opdat den aermen daerduer gheen pre-
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judicie en gheschiede. Dit's aldus gheresolvert te doene.

D. Bartholdus , minister verbi
,
gaf den dienaren te ken- d. Barth. be-

nen, hoe dat 2 broederen, met namen Willem Togghe ende eestende ^tebeghe-

Willem van den Bogaerde
,
jegenwoordelick diakenen , over ^^°e-

hem ghehandelt hadden met sekere sustere, ghenaempt

Catherine Lessens, jonghe dochter, so verVe dat hij met

haer, ende sou met hem, verwillicht waren sich ten H.

eestande te beghevene, versoukende daeromme sijne uut-

rouphinge naer costume. De dienaers hierup ghehoort heb-

bende de voorseijde sustere, verclaerende dat sulcx huer

begheerte was: item dat sou vrij was, ende voorts huer

selfs, duer haren ghetijdeghen ouderdom van 33 jaren of

daer omtrent: daer beneven dat se gheen vrienden en

kende om hen van deser saken t'adverteren , overmidts

dat se seer jonck uut haren vaderlande gescheijden es ende

hier altijt ghewoondt heeft , — De dienaers hebben hen haer

versouck ende christelicke begheerte verwillicht, naer dien

sij behoorhcke tuijchen ghenomen hadden van de voor-

seijde 2 broederen diakenen , attesterende van de goede con-

versatie ende eerbaerheit van de voornoemde dochtere.

Acta 6 Januarij Svrijdaechs.

Marten verschinende in consistorien , wierdt bij de Vermaninghe aa

dienaers ernstelick vermaendt , sijn schuit te bekennen

ende God den Heere ende den persoenen, die hij ghe-

offenseert hadde, verghefvenesse te bidden, van dat hij

onlancx in een openbaer drijnckhuus eeuen dach ende

nacht hadde gheseten met Joncheer Sul, int gheselscap

van zeker vrouwspersoon, onlancx van Andtworpen com-

men , alwaer hij ooc verachtehck van der ghemeinte ghe-

sproken hadde jegens eenen broeder, die hem vermaende

van sijn onbehoorlicheit. Welcke vermaeninghe , naer langhe

ende vele excusatien ende bewimpelinghen om de daet te

verschoonen, hij, Marten, hendelinghe annenam, bekende
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sijn scult, ende beloofde voortaen beteringhe. Was oock

bij de dienaers vermaendt, in een ander huus te coste te

gane, dan in tvoorseijde drijnckhuus, om alle erghernissen

wecli te nemen , — maer seijde dat hem sulcx niet gheleghen

en was om neerringhe wille.

Angheven Rapha. Verscheen Raphael van den Putte met Baudewijn de

r"hmvelick^siin°
Keijsere, jonckman van Ghendt, dienare van den Grave

susters. yan Exford , verclarende hoe de selve jonckman ende Goel-

ken van den Putte, sijn sustere, voorghenomen hebben,

met elckanderen ten H. eestande te versamene , ende de

jonckman hem ter eerster gheleghentheit ter ghemeinte

te begheven. De dienaers vermaenden den jonckman mid-

delertijdt an sijne ouders te scriven ende huer verwillinghe

te versoucken, twelck hij beloofde te doene.

Emanuel ver- Verscheen Emanuel Demetrius, voortiits afghesneden om
souckt metter gne- •' *=•

meinte te veree- Adriaen Haamstcdü sake , versouckende metter ghemeinte
°'^

' te versoenen ende vereenighen, begheerende nae te com-

men sulcx als de dienaers adviseren souden voor goet, sal-

71.0, dat met God ende sijne conscientie bestaen mochte.

Ende om elckanderen te bet te ghemoete te commen
,
gaf

over seker scrift, in twelcke de handel sijnder saeke ver-

vatet was, zo hij seijde. Dese saeke wierdt aldus verdra-

ghen , om middeler tijdt tscrift t'oversiene ende tsamen te

communicqueren , ende daernaer soude men'hem in consis-

fol. 35. torien ontbieden.

Acta 8 Januarij , Sondaechs.

Schiiltbekennin- Verscheen Bartholemeus Pieterssen , de welcke tot verma-
he Barlho

IMetersseu.

ghe Bariholomeus
j^jj^gj^g ^g^j^ ^jg dienaers heeft eijndelinghe te vreden gheweest

,

sijn scultbekentenesse te laten vercondighen, ende der ghemein-

te voor te draghen sondaeghe naestcommende, van dat hij seker

huwelick begaen heeft , onweteus den dienaeren , ende also te-

ghens de ordeninghe der kerckelicke politie ghesondicht,

waervan hij God ende sijne ghemeinte vergheffenesse bidt.
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Verscheen Pieter Billewijs ; versochte , dat men Loys Verzouck Pieter

Thiery vermanen sonde , hem rekeninghe , bewijs ende re- Thiery.

liqua te doene van sijns vaeders sterfhuus, waervan Loys

ontfaen sonde hebben de somma van 103 ^. Seijde voorts

,

dat hij Loys hiertoe vermaendt hadde in presentien van

twee broeders , namehck Willem Togghe ende Jan Lamoot

,

maer hij en hadde hier toe niet willen verstaen. Ghe-

resolvert. Thiery hierup t'ontbieden jeghens donderdaghe

ende hem te hooren.

Acta 12eu Januari] Sdonderdaechs.

Angaende de handelinghe van Sondaeghe voorleden met Protest D. Gott
^

. y-i
•• nopende Bartholo-

Bartholomeux Pieterssen , D, Gott. verclaerde, dat hij daer- meux Pieterssen.

mede nyet en conste te vreden zijn. Want, nademaele selve

Bartholomeux den vi'ede onderteekendt hadde, ende noch-

tans dien metten avontmaele nyet bevesticht, twelcke ai-

reede tweemael ghehouden was , — so en conste hij hem

voor gheen lidtmaet ansien . nochte metter discipline deser

kercke yet ghemeens hebbende, voor ende al eer dat sulcx

ghebetert ware.

Verscheen Hans van der Eist ende Barbelken Smulders, Hans Vereist be-

1 T 1 TT -n T TT ^heert thuwelic-

versochten hemlieden ten H. Eestande te begheven. Hans ken etc.

exhibeerde behoorlick litteren van consente van sijnen vaeder.

Barbelken heeft noch vaeder noch moeder, dan alleenlick

een sustere, totte welcke sou ghescreven hadde, maer

gheen andwoorde connen crijghen. Ghehoort hier up Ma-

theux Verhomme, diakene, ende de meesteresse van tvoor-

seijde Barbelken, daer sou wonachtich was, attesterende

van t'debvoir bij de dochtere an hare sustere ghedaen;

00ck regard nemende up huer lieden beeder ghetijdegher

ouderdom, ende dat de jonckman hem ter ghemeintebe-

gheerde te begheven , — De dienaers hebben hemlieden haere

eerste uutroupinghe gheaccordert , Sondaghe naerstcom-

mende.

5



66

Versonek Maiini Marinus Lambrechts van Rommerswale begheerde sich

as^ de"cuupcr? om' botter ghemcinte te begbeven. Ende op 't vertooch dat

totter ghemeinte
j^gj^ f}g (]ienaers dede , yan seker zwaricheden die hij uut-

te commene.
, . ' ..

staende badde , als naemelick van seker onbeboorUck aduijs

dat bij met sommegbe andere bier te vooren gbegheven badde

tot een buweHck [van twee personen die niet] in de gbemeinte

gbeadmittert waeren , — andwoordde bij dat bij van sijner sae-

ke claer bewijs ende betoocb doen wilde , ende , daer men

bem sijn feijlen anwese , was bereet dat te bekennen endo

ghenoucb te doene. Dit's aldus verdraegben tot Sondagbe.

Acta 15 Januarij Sondaecbs.

CISCl

Versouck Frau- Verscbeen Franciscus Marguinas , versouckende een eijnde

van sijne saeken, angbegheven bier te vooren fo 30,

contra Gbeeraert Artijs en Jaspar van Hautte etc. Wierdt

bem van der consistorie belast , dat bij Gerardum beboor-

lick vermanen sonde naer orden der discipline, ende Jas-

par van gbelijcken oock vermanen ; ende , dat gberlaen

,

zal men zien wat men te doene beeft. Dit heeft Fran-

fol. 36. ciscus gbenomen te doene.

Vertooch der dia- Dc diakenen vertoochden, boe dat zij tanderen tijden ter

begeerte der dienaren in consistorien haer advijs gbeghe-

ven hadden , up het maeken ende uutlesen van der forme

der scultbekentenisse
,
ghesproten uuter arbitraige biervoo-

ren , foliis 26 ende 27 gheregistrert. Ende want deselve

forme, bij ghemeenen advijse besloten, nyet gheachtervolcht

was, ende namelick upt poinct, dat Francisco Marguinas

ende D. Gottfrido Wingio toucbierde, ende begbeerden zij

verthoonders daervan contentement van de dienaren.

Gaven voorts an, datter diversche broederen, waren die

van den predicatien ende avontmale hemlieden onthielden.

Baden daer omme dat de dienaren hacr debvoir ende

schuldighe plicht daer inno wilden doen, updat alle er-

ghernisse gheweert mogben worden.
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Andwoorclden hier up do dienaren: upt 1^ poinct, hoe Aiulworde der

dat Franciscus in de voorseijde forme niet verwilUcht en

hadde, maer ter contrarien , als hem die voorghelesen was
,

heeft uutdruckehck gheprotestert , dat hij die nyet naecora-

men en wikle, noch geenssins toestaen dat sulcx over

hem ten stoele uiitghelesen sonde sijn. Twelck anghemerkt

ende sonderhnghe dat hij hij der arbitraighc daertoe nyet

ghecoradempneert en was , ende hebben de dienaers ghe-

dwonghen gheweest, naer het aduijs, dat sij daer up eerst

namen met een van den arbiteren , t'voorseijde poinct, Fr an-

cisco touchierende , te veranderen.

Up tdander poinct, verclaerden de dienaers de wijle

haer versouck bilHck was, das se haer debvoir begheer-

den te doene, hemlieden danckende van haer christelicke

sorge ende so sij eenighe persoonen bij namen wisten , die

se schuldich wisten , dat se die vdlden overbrenghen.

Acta 19 Januarij 1570, Sdpnderdachs.

De dienaers hebben ghehandelt met Marino Lambrechts Schuitbckennin-

de Cuuper, die hem ter ghemeijnte begheerde te bègheven. per.

Ende voor anderstondt tselven gheschieden sonde, hebben

de dienaers hem voorangheleit , dat de erghenisse, die hij

begaen hadde met t'on<lerteekenen zekei-en scriftes , al voo-

ren mochte gheweirt worden : twelcke , naer dien hij ver-

claerdt hadde, dat hij begheerde nae te commen, sulcx,

als de dienaers naer Godes woordt hem up legghen sou-

den, gheadvisert es gheweest , de schultbekentenesse te doene

in dese forme.

Men zal van den stoele aflesen up den dach als men
openbare belijdenisse doen sal: „ dat Marinus de Cuupere

bekendt voor God ende zijnder ghemeinte, dat hij hem
mesgrepen heeft met t'onderteekenen eenes scriftes , waer-

duer een seker persoon oorsaeke ghenomen heeft, zijn

huusvrouwe te verlaeten ende een ander onbehoorlick te

5*
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trauwene. Bekendt oock , dat hij een privaet persoon sijnde

metten voorseijden doen in een publijcq ampt ghetreden

es , twelcke hem niet toe en stondt , dat hem dit van herten

leet es; betuijcht hij midts dese etc." Van dese forme es

een briefken gemaeckt gheweest, twelck Marinus onder-

teekendt heeft. Ende oock bij de dienaren hem afghevraecht

,

of hij bekende , dat hier in dese ghemeinte de rechte leere

Christi gheleert wordt, andtwerdde dat jae. Item of men

om feijlen der dienaren oft meinschen van der Kercke

Christi scheijden mochte , andtwerdde van neen , zo langhe

fol. 37. alsser de disciphne ware.

Fiandelinghe met Verscheen Mathijs Vermucrs, presenterende der consistorie

muer3. zijne brijfven van dispensatie van den E. Bisscop , alzo

hem belast was bij der acte fo. 30. De briefven ghesien

,

hebben de dienaers hem ghevraecht, hoe hij in zijne con-

scientie ende ghemoet hem ghevoelde deser zaeken half-

ven , ende of hij achtede , dat de dochtere an hem verbon-

den was. Andtwoordde Matheux, dat hij bilt, dat se an

hem ende hij an huer voormaels verbonden zij gheweest.

Aver dewijle hij naer alle debvoir ende neersticheit , so

metten rechte als andersins, de dochtere nyet en hadde

connen doen verwilleghen , om metten huwelicke voort

te procederen, zo dijnct hem, dat zijne conscientie in

dien deele ontslaeghen ende hij derhalfven wel gherust

es , dewijle de faulte in hem niet en es , en hij nyet meer

doen can dan hij aireede ghedaen heeft. Voorder ghevraecht

offer etlicke van den vrienden der dochtere waren, die

int huwelick niet en bewillichden , zeijde dat Jae : beghee-

rende ernstelick an de dienaers , zij wolden der saeke een

eynde maeken, ende daerinne doen, so zij voor God sou-

den vinden behoorende.

Es gheadvisert gheweest , dat men ten zekeren daeghe

,

naer dien Matheux wederkeert sal sijn van zeker voijaige

,

dat hij up handen hadde l)innen eenen dach oft twee an

te nemen, van den stoele aflesen sal: „dat daer een broeder



69

es, die etlicken tijdt van den avontmaele es gaen blij-

ven , omdat hij ghesocht heeft met een dochtere te traii-

wen, die haer selfs niet en was ende dat teghen den

danck etlicker harer vrienden: item teghen de ordeninghe

deser ghemeinte ; — waerover hij van den dienaars ten diver-

schen stonden anghesproken es gheweest, ende in consi-

storien vermaent, alwaer hij oock zijn schuit bekendt heeft:

biddende , zo daer yemandt ware , die van sijner saeke

wiste ende daer inne vererghert soude sijn, hem zulcx

om Christus wille te vergeven."

Jacques Grameiie , ontboden bii den dienaers, om voor- ,li»"<ï*'l'"s''e met
^ <} '

'>

_ Jacques Grameye.

der in zijn zaeke te handelen, volghende de resolutie,

staende fo. 13, es verschenen in consistorien , alwaer hem

bij den dienaers voorghehouden sijn gheweest dry poincten

:

Eerst, dat hij een huusvrauwe levende heeft, ende noch-

thans, zonder daervan wetteHcke ghescheiden tsijne , een

andere ghetraut.

Ten tweede, dat hij buuten wete der ghemeinte ende

teghen t'aduys ende ordeninghe derselver, die ghetraut

heeft in een ynghelsche kercke.

Ten derden, dat hij den Ynghelschen minister bedro-

ghen ende verabusert heeft, midts dat hij hem sijne swa-

richeit niet te kennen ghegheven en heeft. Derhalfven ver-

maenden hem de dienaers, hij soude van zijne boosheit

afstaen, boetveerdicheit bewijsen, ende Gode ende sijner

ghemeinte, die hij hiermede ghearghert hadde, ghenouch

doen, want sij dit letste huwelick niet voor recht consten

ansien, so langhe hij van wettelicke scheydinghe niet en

conste produceren.

Hier jeghens heeft Grameije vele redenen voorghewent,

om zijne daet te verdadighen, waer of de voorneemste was

dat zijn eerste huusvrauwe een hoere was ende naer sijn

leven ghestaen hadde. Derhalfven achtede hij , dat hij van

huer vermochte te scheiden , zo hij ghedaen heeft , ende dat

tzelve niet wettelick gheschiet en es, dat is uut oorsaeken,
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dat hij , van der religie sijride ende sijn huusvrauvv papis-

tisch, sulcx in de papisterie niet heeft connen begaen.

Wierdt hem ghereplicert , dat zulcx hem niet ontschul-

dichde , dewijle hier Christelicke ghemeinten ende overheden

sijn, die hij sijn saeke behoorde thebben laeten oordeelen,

eer hij hem ten anderen huwelicke begaf. Eyndelinghe es

belast gheweest ter gheleghener tijdt weder te verschinen

ende sodane informatien als hij pretenderde thebbene , tot

verschooninghe zijnder daet , an de consistorie over te brin-

ghen, om, die ghesien, alsdan voorts daerin te doene, so

naer redeue behooren sal; belasten hem daerentusschen

neerstelick den Heere te bidden. Dit heeft hij anghenomen.

Verclaers en- Verscheon in consistorien Aernoult de Keijsere, vercla-

noudt'X^Kevserë ^^nde, lioe dat hij met seker vrauwspersoon , ghenaempt
ende tbesiiiyt der Eiikon van Eickendale , te Noorwichs , een iaer ghewoondt
dienaren eerstmael

./o
up sijnc saeke ghe- ende gheconverserdt heeft als man ende wijf, sonder noch-

tans ghetraiit te sijne; ende sijn te Noorwichs altijt aen-

ghezien gheweest als onechte luyden, midts dat sij woonden

ten Imuse van een weduwe, daer hij Aernoult ghehouden

was voor een thuusliggher ende Eijken dienstmaeget. Van

Noorwichs sijnse met de voorseijde weduwe ghecommen

hier te Londen, daer deselve weduwe, die alleene van

dese saeke wiste te sprekene, ghestorfven es.

Nu hij Aernoult, hem vindende beroert in sijnder con-

scientien , wel wetende , dat hij nyet wel ghedaen en heeft

,

es eerstmael commen an D. Gottfrido , wien hij sijn saeke

te kennen gaf; daer naer voor consistorien , daer hij van

ghelijckeii dede, exhiberende oock zekere brieven van attesta-

tien van den minister van Noorwichs , daerbij hij attesterde

van Eijkens goede leven ende wandele , nyet anders we-

tende, zij was noch een onghehuwet persoon, Versouc-

kende hier in ende up al, tot gherusticheit zijner con-

scientien , t'goedt advijs der Dienaren , bereet sijnde nae te

commen al wat sij hem nao Godes woordt uplegghen sul-

len , versoeckende oock met t'voorseijde Eijken, zijn ghe-
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noemde huusvrauwe in de ghctneintc ontfanghen te mue-

ghen wesen up de belijdenesse , die sij liier metten an-

deren voor kersdacli lestleden ghedaen hebben, cnde oocJc

sijn Jcindt alhier ghedoopt thehhene.

De Dienaers, hier up met elckunderen ghesproken heb-

bende, hebben gheadvisert dezelve twee te laeten coramen

in consistorien ende aldaer henlieden scherpeliek te on-

dervraeghen , of zij oock an nyemandt el verbonden en

zijn ofte te vooren gheweest *he])l)en , ende , in ghevalle dat

neen , hemlieden als dan te verbinden an malcanderen , om

te gheleghener tijdt met malcanderen voort te procederen

ten huwelick; ende daerentusschen te scriven an die van

Noorwichs, hemlieden adverterende van de saeke, om te

Aveten of daer eenich impediment soude mueghen wesen,

dat den voortganch des hnwelicx soude meugheu beletten.

Daer naer sal men meughen adviseren up de forme der

schultbekentenesse. Achtervolghènde dese besluyten es de

voorseijde Aernoult belast gheweest , Sondaeghe naest com-

mende in consistorien te commene.

Thomas Soen dede rapport ande consistorie, hoe dat hij Angaeude den-

vermaendt hadde Hans Visch, van dat hij van den avont- de i^heteekend heb-

male afghebleven was , sichtenti) t'maacken des vredes !''^'-"^'V^'^
'^"^ "^7^^"

,

' tiginghe metten

Waerup hij hem verclaerde , hoe dat hij ten tijde t'eer- avontmaele.

sten avontmaels besocht was met ter peste: ten tweeden

avontmaele hadde seker scruppele in sijnder conscientie,

waeromme hij niet commen conde: verclaerende hij ex-

presse, niet afgheblevene te zijne uut verachtinghe des

vredes ofte der ghemeinte. Hieruut es oorsacken ghenomen

d'advisen te vraeghen; Wat men te doene heeft mette guene

die den vrede onderteekendt hebben ende nochtans dien

metten avontmaele, tweemael ghehouden, niet bevesticht heb-

ben? Wierdt gheresolvert , henhoden privatelick te vermanen

ende , so sij ten naesten avontmale weder achter bleven , als-

dan na regele der discipline net hen te handelen.

') Sichtent : sedert.
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Wierdt oock besloten dat men Sondaeghe uaestcora-

mende van de stoele aflesen sal de forme der schultbe-

kentenisse van Bartholoraeux Pieterssen, zo die bij D. Bar-

tholdo bescreven was.

Verzouck omde D. Gott. ende Barth. versochten copie van de Oppositie
copie van d Oppo-
sitie Francisci. Francisci, dat hij hier te vooren overghegheven heeft je-

ghens Carpentier ende Artijs, omme hemlieden daermede

te behelpen. De Auderlinghen verclaerden, dat sij hemlie-

den deselve niet en consten accorderen, om diversche re-

fol. 38. denen ende respecten.

Acta 22eu Januari] 1570, Sondaechs.

Angaende Aer- Wierdt naer de voormiddaechsche predikatie gheëffectii-

etc.
" eert t'besluyt der consistorie ten voorleden Consistoriedaeghe

ghemaeckt angaende Aernoult de Keysere ende Eyken van

Eickendale, ende voorts gheadvisert voor den avontmaele up

de saecke breeder te letten , ende an die van Noorwichs te

scriven. Daerentusschen sullen deselve twee persoonen vertou-

ven van openbare belijdenisse te doene tot de naeste reyse.

Handelinghe met Verschcen Pctrus de Bert. Wierdt hem afghevraeght , of
Pictcr de Bert.

hem de belijdenisse des gheloofs , die hem hier te vooren

bij D. Bartholdo ghegheven was, om te onderteekenen , scrift-

matich dochte. Andtwoorde, dat hij er seker "absurditeijten

vandt, die hij achtede niet wel scriftmatich te zijne.

Versochte voorts zo verre sijn bekentenesse , eerst overghe-

gheven, dwalich bevonden ware, dat men hem sulcx an-

wese, de wijle hij niet een leeraer was; versochte voorts

copie van de selve sijne bekentenesse. Wierdt hem ghe-

accordeert sijn eyghen scrift, om daervan selve copie te

maeken, ende dan wederom te bringhen, als wanneer

men van zijne faulten met hem handelen soude. Hier in

heeft hij bewillicht, ende belooft zijn Scrift der con-

sistorie weder om te leveren.
HandeÜDghe met ,tt- t • • . • ut -ut i m /-ii i

Marteu Tay. Wierdt in cousistorien ontboden Marten lay, ülaesmaeker,
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encle liem vertoocht, hoe datter seker zwaericheit outstaen

ende den dienaren anbroclit was, over zijnen persoon, om

dat hij , een broeder wesende , sonder advys ende weten der

ghemeinte, ten nachtmaele ghegaen hadde in seker Lutther-

sche (zo men se noompt) kercke oft vergaederinghe van

sekeren duytsche vorst, die hier in stede was. Allegierde

de zelve Marten, hoe dat hij duer twee auderhnghen in

dien tijdt , nameHck P'- Carpentier ende Jan de Cueninck

,

heeft ghedaen protesteren voor de consistorie , als hij hem

ter ghemeinte begaf, als dat hij van den ghevoele van

Luther was in den puncte des avontmaels, ende zo de

consistorie hem daeromme hadde willen verwerpen, was te

vreden van de ghemeinte af te blijven. Ghevraecht, of hij

van den advyse was van den avontmaele af te blijven,

zeyde, dat hij in meeninghe was;, daer niet te gane, voor

ander stondt, hij mette dienaers ghesproken hadde, twelcke

dewijle het qualick conste gheschieden voor dit nachtmael

om de cortheit des tijds, zo zoude hij alsnu afblijven.

Verscheen Franciscus Marguinas. vertoochende hoe dat Angheven Fran-

cisci Artijs ende

hij Gerardum Artijs ende Jaspar van Hautte anghesproken Hautte.

ende vermaendt hadde, volghende de belastinghe, hem bij

de consistorie ghedaen, fol. 35, welcke bij haren eersten ,

propooste bleven, zonder hare schuit te willen bekennen.

Advise: hier in te handelen voor den avontmaele, soot mue-

ghelick werdt, so nyet, ter eerster gheleghener tijdt.

Angaende Joncheer Sul, de wiile hii nyet verschenen es Besiuyt aengaen-
°

•
, 1 -1 ''e Joncheer Sul

voor consistorien , daer hij ten diverschen stonden ontbo- van de avontmale

den es gheweest , om zijn onbehoorUck begaen droncken-
ghesuspendeert.

scap als fo. 33 staet, — Gheadvisert, hem voor dit mael van

den avontmaele te zegghen, ende daer naer met hem te

handelen.

D. Gott. las voor Consistorien seker scrift, gheintitulert Gott. vermanin-

„vermaningheande auderlinghen",behelsendein sum- derUngh'en.

^

ma twee vermaninghe : Deerste angaende de veranderinghe

ghedaen int Scrift van de openbare Schultbekentenesse ten
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voorleden avontmaele uutghelescii, in den puncte hem ende

Francisco toucliierende , waer inue hij hooghelick hem be-

daechde te cort ghedaen te sijue, ende versochte, dat wij

daer inne hem ende der ghenieinte ghenouch doen sou-

den. De tweede , angaende dat wij niet ghehandelt en heb-

ben mette guene die den vrede onderscreven hebben ende

nochtans dien metten naclitmaele niet bevesticht, waervan

hij te vooren gheprotesteert hadde ende als noch prote-

sterde, dat hij metten besluyte daer up ghemaect part

noch deel hebben wilde. T'scrift heeft hij behouden ende

fol. 39. ons daervan gheen copie ghegheven.

Acta 26«" Jauuarij 1570.

Atifrae.ndc Gabriei Nacrdicn M''- Jau dc Radeniakcre rapport ghedaen hadde
met ziju Consor-

^^^ ^|g consistoric , nopendc de handehnghe bij hem ghehadt

met Gabriel Bert ende etlicke andere broeders , angaende

de forme van de verkiesinghe der diakenen , lestmael in de

ghemeinte ghebruuckt, — so es bij den Dienaars gheadvisert

gheweest, om allesins van liaerer seyde te vuldoene ende

de broederen, zoot noch eenichsins mueghelick ware, te vul-

doene ; hemlieden noch eens ter gheleghener tijdt an te lae-

ten spreken bij D. Barth. ende Thomas Soen, ende daer-

entusschen hemlieden te vermanen, dat sij vrede hou-

den, zo zij belooft hebben.

Ex.tuse Coniclus Cornclus van der Mase dede angheven bij Lieven de Heerde,
'"''""^'^

hoe dat hij uuten huuse niet commen mach, om seker oor-

saeken in Consistorien breeder verhaelt, biddende derhalven

gheexcusert te syne om te dcse reyse ten avontmale te

gaen.

Versocnitighe Angaende tdifferent ende gheschil hier te vooren ghere-

n'i'n'^hu'^ D. ijlutL
'^^^^ tusschcn D. Bartholdum , minister, ende Henricum Hop-

uiei Hoppesiicq. pesacq, wacrvau groote zwaricheit in de ghemeinte ont-

staen es gheweest. Beide partien hebben versocht an de

consistorie, dat sij daer van een eyude maeken souden,



75

submitterende int oordeel der selver ende dit sonder pre-

judicie van de autoi'iteyt van den E. Superintendent, voor

wien dese saeke lianghende es.

De dienaers , up al wel ende rijpelick ghelet hebbende

,

glielioort de verclaeringhen van beede partien , ende oock ghe-

certiorert wesende van der intentie van den E. Super-

intendent, die wel te vreden es, dat dese zaeke bij

transactie ende appoinctemente afgheleit worde , — hebben

haere advys ende sententie uutgesproken in der mannie-

ren naervolghende

:

„Wij bevinden, dat ghij ulieden beyde raesgaen hebt, ende

segghen daerom , dat ghij openlick ulieder schuit beide be-

kennen sult voor Consistorien , van alles waer in ghij ulie-

den soudt mueghen mesgaen hebben, ende daervan d'een

den andere vergefvenesse bidden, ende also broederlick

met elckanderen versoenen uut grondt des herten. Dat van

de querelen , die tot ten daeghe van hedent tusschen ulie-

den gheweest zijn, hoedanich die souden mueghen wesen,

gheen ghedachtenesse voortan meer wesen noch verhael

gheniaect sal wesen. Ende men sal der ghemeinte oock

ansegghen , hoe dat ghij twee vrientlick met elckanderen

vereenicht sijdt, ende d'een den anderen vergheven hebt,

tguene waer inne ghij elckanderen soudt mueghen te cort

ghedaen hebben. Derhalfven, dat ghij der ghemeinte wilt

ghebeden hebben , waer inne ghij haer soudt moghen te

cort ghedaen ende vererghert hebben, dat se sulcx ulie-

den vergheve om Christus wille."

Hier in hebben beede de voorseijde partien verwillicht

ende zijn over sulcx vriendelick in presentien van den

dienaers met elckanderen versoent.

Verscheen in Consistorien M^ Jan de Vriendt, Chyrurghyn , Schulibel<eni)iii-

versouckende zijn kindt Sondaeghe ten doo})e te mueghen
yl-teujl''

'^''" '^'^

brynghen , verclaerende oock , dat hij in meininghe was

,

metter ghenade des Heeren ten selven daeghe tnachtmael

des Heeren metter ghemeinte te houden. Wierdt hem bij
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den dienaers afglievraecht , dewijle hij den vrede ondertee-

kendt hadde, waeromme hij den selven metten eersten

naervolghende avontmaele niet bevesticht en hadde. Andt-

woordde, om zeker private querelen ende swaricheden. Ende

nyet min, tot vermaninghe van de dienaers , bekende sijn

schuit daer van, ende badt den Heer om vergefvenesse.

fol. 40. Wierdt hem belast Sondaeghe zijn kindt te bringhen.

He van ilovc Verscheen Hendrick van Hove, versouckende den vrede
oiidertcukendt den , i . i n • t i i, i i i

••
j

vrede. ^^ onclerteekenen , allegierende voor onschult, dat hij met-

ten anderen niet en quam , dat hij absent gheweest heeft

van voor dien tijdt tot nu toe. De dienaren, gheinformert

wesende van der waerheit van zulcx hij seyde , hebben hem

den forme des vredes >roorgheleit die hij onderteekendt

heeft. Ende es besloten Sondaeghe af te lesen de naervol-

ghende forme tot gherusticheit der ghemeinte : „ Hoe dat

daer es een broeder met name etc., dewelcke ten tijde des

gemaecten vredes in der ghemeinte nyet jegenwoordich

zijn en conste, ter causen van den welcken hij alsnu

maer onlancx den vrede onderteekendt heeft, begheerende

derhalfven vortan als een lidtmaet der ghemeinte anghe-

sien tsijne, ende als de guene die hem der discipline der

kercken onderworpen heeft."

Vermaninghe au Loys Tliiery ontboden bij de dienaers wierdt wederom

pende den'^arreste'
vermaendt van zijn arrest

,
ghedaen up den consistorie-

bouck ende papieren der ghemeinte , te laeten vaeren.

Andtwoordde Thierry, dat hij zijn arrest voor goedt hilt tot

dat men hem betaelt hadde de somma van 34 ê6 etc.

Wierdt hem ghereplicert , dat sodane middelen, om tot

l>etalinghe te commen, onchristeUck waren. Loys persis-

terde dat zijn arrest goedt was
,
presenterende dat te ver-

andtwoorden voor eenen hoogheren rechter , zo de die-

naers de saeke daer bringhen wilden. De dienaers per-

sisterden bij hare redenen ende vermaninghe.

Thicry Contra Versochte voorts Thiery een eijnde thebbene van de
Bantcrs.

zaeke tusschen hem ende P^'. Bauters: brachte te dien
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fijne zeker ghetuychenis , twelcke was: dat Jacob Hein

verclaerde ghehoort t'hebbene eenen Arendt Arendtsen, van

Jermouth, segghende dusdane woorden: „dat es een gheuse^)

ghemeente , daer d'auderliüghen , als namelick Loys Thiery,

wouckeraers zijn", ende ghevraecht , wie hem sulcx gheseit,

oft van wien hij sulcx ghehoort hadde, zeide van Pieter

Bauters. Wierdt gheordoneert , sijn oirconden bij de con-

sistorie oft an etlicken auderlinghen te bringhen.

Matheus Yermuers versochte een acte van tguene dat Vemuers be-

in sijne saeke verhandelt was, ende, dewijle hij niet gbe- g^^f^^'^JJ'^J"''^^*;.

reist en was, begheerde dat men zijne schultbekenninghe condichtthebbene,

Sondaeghe vercondighen soude. Wierdt gheadvisert, sulcx

te doene ende hem ooc acte gheaccordeert.

Jacob Koordt dede vertooghen in consistorien bij eenen Versouck Jacob

broeder, hoe dat hij begheerde vuldaen te sijne van Mr. ^°°^^-

Jacob Sael, van dat hij hem, omtrent 8 daeghen naer

St. Bartholomeux lestleden, voor de consistorie beschuldicht

hadde sonder behoorlicke precedente vermaninghe. Ende

angaende D. Gott. , dewijle daer versoeninghe gheschiet

es bij intercessie , als fo. 29, so es dezelve nu gheëffectu-

ert gheweest met handghevinghe tusschen hem beyden.

Was voorts gheresolvert , s'anderen daechs met Mr. Jacob

Saai te handelen, om alle swaricheden af te legghen voor

den avontmaele. Twelck oock gheschiet es, ende zijn

deselve twee oock versoent met handtghevinghe.

Verscheen in consistorien Jeremias Ackerman , zeyde jeremias Acker-

hoe dat hii van etlicke auderlinghen anghesproken was manexcuserthem,
'' o o ir

(jgt jj,j (;g^ avont-

gheweest om dat hij ten avontmaele metter ghemeinte niet maeleuietcommen

i . . ^ 1 , T T ... en es. Wordt ver-
commen en was, sichtent den ghemaecten vrede, dien hij maendt.

onderscreven hadde. Hiervan achtede goede redenen

thebbene, de welcke hij den Dienaren quam angheven, als

namelick dat hij zeker private swaricheden ende querelen

1) „Een gheuse ghemeente" Cf.p. 175, v.v. Of welachtmen deze lezing on-

houdbaar, dan verbetere men „ffheuse" in „gheute" d.i. een fr aai e gemeente I
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lancx ter neder gheleit waren; ten tweeden was daer

seker boucxken ghemaect bij Mr. Jan Ynghelramy, daer

fol. 41. inne hij sijne conscientie so verslagen vandt, als dat hij als

noch niet conste hem selven schicken ten avontmaele te

commen. Biddende derhalfven, men soude hem so langhe

gheëxcusert houden, tot dat ghebreck ghebetert ware bij

den dienaers, die tselve wel bekendt was, zo hij seyde.

Antwoordden de dienaers , dat de oorsaeken niet ghewich-

tich waeren, om hem van den avontmaele onthouden

t'hebbene, ende emmers so behoorde hij sulcx van den

beghinne der consistorie angheven thebbene.

,
Voorts angaende tboucxken van Ynghelram, so hij

daer eenighe merckelicke faulten in bevonden hadde,

behoorde daervan particulierlick ende privatim metten

selven Ynghelram ghehandelt thebbene , dewijle de selve

Ynghelram hem ten diverschen stonden angheboden hadde,

om elck een ghenouch te doene, die met redenen daer

up wat te segghen hadde. Derhalfven vermaenden hem

de dienaers, sijne schuit in consistorie te bekennen over

sijne faulten, ende voorts van sijnen schuldighen plichte

voor den toecomenden tijdt. Jeremias bleef bij zijn eerste

propoost, maintenerende, da,t de dienaers tghebreck al-

vooren behoorden selven te doen beteren.

Resolutie der Angaende Govaert Poortman , dewijle daer seker openbaer
dienaren angaen- , i • i • j. • ••

i» i

de Govaert Poort- tuychms ande consistorie commen was van zijn onbehoor-

™^°' lick ende openbaer dronckenscap , onlancx weder ten

diverschen stonden begaen, ter grooter ontstichtinghe der

ynghelscher natie ende verachtinghe der ghemeinte. —
Was gheadvisert hem up t'ontbieden jeghens Saeterdaeghe

,

om met hem te handelen , ende , so hij niet en verschene

,

hem van den avontmaele af te segghen, ende daer naer

voort te procederen metter discipline, anghezien hij zo

dickmaels vermaendt es gheweest, schuit bekend heeft,

ende gheene boetveerdicheit noch beteringhe bewijst.
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Acta 28en Januarij 1570 Saterdaechs.

Joncheer Jaspar Sul, in consistorien ontboden , wierdt Handelingho met

T. T {, 1 !• 1 1 1 1 Joncheer Sul.
vermaendt van anderwari ergnerlick begaen dronckenscap

sichtent den letsteij avontmaele, daermede hij groote er-

ghernisse angherecht hadde. Andtwoordde Joncheer Sul,

dat de dienaers quahck gheinformeert waren van de saeke,

begheerende daeromme dat se beter tuijchenis nemen

souden ende henheden informeren. Hier inne hebben de

dienaers verwillicht. Aver dewijle het gantsch openbaer

was , dat hij eenen gantschen nacht over in een suspecte

herberghe gheseten hadde ende ten vermane sijnder huus-

vrouwe nyet willen thuus commen , so hij selfs bekende ,
—

zo adviserden de Dienaers dat hij voor dit mael van den

avontmale afblijven soude, ende dat men daer naer van

sijne saeke breeder kennen soude. Hier in heeft hij ver-

willicht.

Anthonius Kethele wierdt bij den dienaers vermaendt Schultbekennin-

van zeker caetspele , over sekeren tijdt in een openbaer caet- fiJig^
" °"^

spel ghehouden , daer hij een quantiteit van gouden croo-

nen verspeelt hadde, waer uut seker gherucht ende er-

ghernesse bij velen ontstaen was. Hierover bekende Antho-

nius sijn schuit, ende verwillichde in de vercondinghe

uuten predicstoel van der naervolghende forme op den

nachtmaeldach : „Daer es een jonckman, broeder deser

ghemeinte , die met spelen int caetspel hem onbehoorlick

ghedraeghen heeft. Wien hij hiermede vererghert heeft,

bidt hij om Godes wille om verghevenesse." foi. 42.

Verscheen Gabriel Beris met twee andere broederen, Angheven Ga-

verclarende als tandere tiiden , dat hii niet vuldaen en '^''''''^s ^^ï"* ^"^^^
'^

. . .
anderen.

was angaende de forme der verkiesinghe der diaconen,

hier onlancx in dese ghemeinte ghebruijckt; begheerende

nyet min metter ghemeinte ten avontmaele te gane ende

vrede te houden, ende dat de dienaers ter ghelegheuer

tijdt hier van met hemheden noch willen handelen. Hier
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inne hebben de dienaers verwillicht ende es de saeke

alzo uutghestelt tot naer den avontmaele.

Schnltbekennin- Versclieen Jeremias Ackerraan, verclarende hoe dat hij

fatte ^JerernirAc- ^^^^ sichtent donderdaghe lestleden wat l:>eter beraeden

kerman. haddo angaende de handelinghe, die als doe ghehouden

was tusschen hem ende den dienaers, ende dat hij alsnu

ghesinnet was, tavontmael des Heeren metter ghemeinte te

ghebruijcken , saluo dat hem toeghelaeten wierde, ter ghe-

leghener tijdt sijne stucken over te bringhen, die hij secht

thebbene ende jeghens tboucxken Ynghelramy, ende dat de

dienaers sich daer inne naer haere schuldighe plicht wil-

den quijten. Hier up es hem bij der dienaers gheandt-

woordt, dat sij daer in wilden doen so sij vinden souden

naer Godes woordt behoorende; „aver dewijle hij in een

qiiaet ghevoelen hadde gheweest , namelick van dat men in

ééne kercke Christi soude mueghen ten avontmaele gaen
,

ende in eene andere niet: item dat hij den vrede niet

bevesticht en hadde met ten eersten avontmaele , contrarie

sijne belofte , met onderscrivinghe sijnes naems ghedaen ,
—

so was van noode daervan schiiltbekenninghe te doene,

ten minste voor de consistorie ; daer toe hij verwillichde

,

bekennende hem , int gnent voorscreven , misgaen thebbene
,

biddende" etc.

Handelinghe der Verscheen voor den dienaren Govaert Poortman, ver-

Dienaren met Go-
cia^j-ende ziin begaen dronckenscap hem hertelick leedt

vaert Poortman. j o i

wesende, belovende daervan beternesse voortan te doene.

De Dienaers met elckanderen ghesproken hebbende, ende

sonderlinghe gheconsiderert , dat hij so dickmael vermaendt

es gheweest, schuit bekendt heeft, ende nochtans wederom

in de selfve faulte vervallen es, hebben gheadvisert voor

dit mael hem s'Heeren avontmael af te segghen ende acht

te nemen up sijnen wandel , om daernaer te doene so sij

Clemo^nt Waui- bevinden sullen naer heijsch van der saeke behoorende.

ters vande avont- Augaendc Clement Waulters, dewiile de dienaers seker-
maele gheseit om

.

dronckenscap. lick ghcinformecrt waren van sijn onbehoorlicke droncken-
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scap up een nieuw begaen, ende dat hij thaerlieder ver-

mane in consistorien nyet verschenen was, — wierdt ghe-

advisert, hem tnachtmael des Heeren af te segghen ende

daer naer met hem te handelen.

Angaende M^". Cornelis dHooghe, dewijle hij openbaer- conieiis dHoo-

lick ffhevochten hadde , ende , daer over vermaendt , in s^*^ y^'^ ^° ^y°"*'
ö ' maele gheseit om

consistorie te commen, om met hem van zijn saeke vechterie.

te handelen , nyet ghecompt en es , — advise : hem van

den Avontmaele te segghen tot van sijne saeken ghekend

soude sijn.

Acta 5en Februarij 1570 Sondaechs.

Verscheen Jan Davelu ende He. Nabuer, verthoogende ,
Angaeude Dave-

..
1 1 1 1

1"' nopende Jacob
hoe dat sij hier te vooren seker clachte anbrocht had- Koort.

den van Jacob Koort, ende begheerden derhalfven te we-

tene, hoe men met hem ghehandelt hadde. Beclaechden

sich dat men onrechtelick gedaen hadde, sodane onboet-

veerdighe persoonen ter tafelen des Heeren te laten gane,

ende niet beter acht up de cudde des Heeren ghenomen.

Andtwoordden de dienaers, dat etlicke van de auderlinghen

hiervan last ghenomen hadden, die nu niet teghenwoordich

waren. Hier om es dese saeke verdraghen tot een ande- fol. 43.

ren tijdt.

Verscheen Petrus de Bert, bracht in wederom tscrift Angaende Pieter

, ,.. T . ..,.., . . de Bert.
van belijdenisse, hem eertijts bij de consistorie gheghe-

ven om te subsigneren, verclarende, dat hij daer in

swaricheit vondt : eerst angaende de dryvuldicheit , van

de sonderlinghe eijghendommen , den persoone des Va-

ders toeghescreven , namehck 't beginsel der Scheppinghe

aller dijnghen, twelcke alle 3 de persoonen toecompt.

Wierdt hem belast, van dese daghe in 8 daghen, bij

scrifte over te gheven op tcortste de poincten sijnder

swaricheijt, ende alsdan met te bringhen tvoorseijde

belijdenisscrift.

6
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Acta 9en Februari).

Angaende J. En- Verscheen Jan Enghelram , verclarencle , hoe dat hij

ghdraniiis.
^^ ^^ gheven hadde eene saeke, die profijtelick, vre-

delick ende stichtelick soude wesen voor de ghemeinte

,

begheerende daerorame dat de diakenen daer over mochte

ingheroupen sijn. Andtwoordden de Dienaers, dat hij

sijne sake angheven soude, ende, so sij noodich von-

den datter de diakenen over gheroupen dienden, souden

alsdan sulcx laeten gheschieden. Dit ghehoort, gaf En-

ghelramus over een scrift, twelcke ghelesen werdt, ende,

midts dien de dienaers gheene ghelegentheit hadden om

tselve scrifte te verhandelen, was de saeke uutghestelt

tot over 8 daghen.

Haudelingh en- Verscheen Ml". Cornelis dHooghe: wierdt hem vertoocht
de vermaninghe •• i , ^^ ,

an Mr. Cornelis hoe dat hij over sckercn tijdt hem grootelicks mesgaen
oog e g e aen.

^^^^^ ^^^ vechten ende te smijten met vuusten zekeren

persoon in de jeghenwoordicheit van Ynghelschen, Duijt-

schen ende Walen. Kende Mr. Cornelis den persoon

v^el een soufflet ghegheven thebbende , maar breeder niet,

v^raer inne hij achtede niet qualick ghedaen thebbende

,

de wijle (seijde hij) de persoon een stick rabauts was

ende sulcx wel verdient hadde; jae was hem leedt , dat

hijs niet thienmael meer en hadde.

Hierover vermaendt met Godes woordt, als dat hij, een

privaet persoon sijnde , hem niet en vermochte te wreken
,

noch hem selven te berechten met smijten van eenen an-

deren, maer veel meer selve iniurie lijden, volghende de

leeringhe onses Heeren Jesu Christi, heeft ghepersistert

,

als dat wel ghedaen was, dat den persoon gheslaeghen

was, aUeenlick was hem leedt, dat bij sijnder handt

gheschiet was, ende wenschte hem noch thienmael

meere. Hiermede es hij vertrocken om hem beter te

bedijncken.
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Acta 12eii Februaiij Sondaechs.

Verscheen Jan Davelu en Hendrick Nabuer, begheerende Aiuiwerdefierdic-

andwoorde up tguene bij hemlieden Sondaeghe lestleden
"^J^" jJ'J]j„^|.^''no"

anghegheven. Wierdt heraheden verclaert, hoe dat de broe- pemieJacobKoort.

deren, die met Jacob Koort ghehandelt hadden, hem alles

voorghehouden hebben, zulcx als hier te vooren bij hemlieden

anghegheven es gheweest, van al twelck hij leetscap bewe-

sen heeft ende bekendt qiialick ghednen thebbene. Dat

aver dit hemlieden nyet anghegheven es gheweest , es ghe-

schiet bij verzuijmenesse van den broederen, die metten

zelven Koort ghehandelt hebben, ende naraelick van Tho-

mas Soen die hiervan principalick last hadde, de welcke

van zijne verzuijmenesse sijn schuit bekende. x. ^ .^

Verscheen Mi". Jan Enghelram, versouckende andwerde Andwerde dei-

op siin scrift ten letsten daghe overghegheven , inhoudende '^J'^"'''"^"^"!? V'"'
'^ J ö o » '

^ gheven Enghelra-

seker versouckstucken , als namelick , dat de dienaers oft mi van Donder-

diakenen , so sij yet teghen sijn boucxken hadden , dat selve '

met bescheidenheit voortbrijnghen souden, op dat de saeke

eenmael door sodane arbiters of richters , als beijde par-
'

tien verkiesen souden, sonde mueghen beslecht worden^

Item dat deselve dienaren ende diakenen , so int generale

als particuHere, hemlie 'en verclaeren souden partijeghe of

onpartijeghe
,

ghelijck aireede (zeijde hij) Thomas Soen,

Phls. Garcy , Jan de Cueninck ende Pieter de Bert , au-

derlinghen
,
ghedaen hadden , zo van ghelijcken oock meer

andere buuter consistorie.

Item , dat de dienaren , die tot noch toe sich onpartijdich

bewesen hebben ende bewijsen , sullen naer hueren officien

haer debuoir doen, ende eenen ijderen, huer meijninghe

ordentlick te verclaren ende (die wat hebben) met bescheijde

over te bringhen, op legghen, ende tijdt daer toe stellen.

De dienaers, naer seker vraeghen ende andwoorde ende

waerschuwinge , van dat Engheli-ara qualick dede, etlicke

huerer voor partijeghe an te commen gheven sonder be-

6*
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hoorlick tuijchenis, hebben gheandtwoordt : Up 't l^ ende

't 2c versouck , dat sij achteden onghehouden tsijne up dese

tijdt te verclaren, of sij yet teghen sijn boucxken badden

oft niet, ende so sij wat badden dat selve te moeten voort-

brijnghen.

Ten anderen oock seijden , onghehouden tsijne , hemlieden

daer jeghens partie te moeten verclaren of non partie

,

ende ten surpluse wilden aerbeijden om middel te vinden

,

dat de swaricheit in de gbemeinte , ter causen van tboucx-

ken ontstaen, eenmael mochte gheweert worden.

Audwerdcupt'an- Was hem voorts gbeandwoordt up seker ander vertooch
,

mi , ano;aende de bij hem te vooren ghedaeu , angaende de guene , die , den

"hemaetTen ''vrede
^^^^® onderteekendt hebbende , ten avontmaele nyet com-

ten avontmaele men waren ter eerster re ij se , naer utwijsen tpacificatie-
niet eu quamen. ..

i i i i t i i- i

scriit , — ais dat deselve persoonen nyet so lichtelick toe-

ghelaten waren gheweest desen voorleden avontmaele, als

hij wel meijnde ende in consistorien anghegheven hadde

,

maer dat se voor de dienaers hare scult bekendt hadden.

Acta löpn Februarij Sdonderdaechs.

Pieter van Uden Verscheen in consistorien Pieter van Uden , versouckende
versouct ter ghe-

meentetecommen. gheadmittert te sijne totter gbemeinte, ende te dien fijne

metten anderen in de naeste belijdenesse des gheloofs te

mueghen verschinen
,
presenterende oock seker schultbeken-

tenesse in scrifte, die hij voor der gbemeinte consenterde

afghelesen tsijne. Dese zaeke wierdt verdreghen tot op

eenen anderen consistoriedach , ende gheadvisert, daer en

tusschen seker tuijghen te hooren.

nifd^Grrve*^"''"
Verscheen Jan de Grave, zegghende, hoe dat hij be-

droeft was, dat bij de discipline in onser gbemeinte meer

achterwaert danvoorwaert sach gaen, sulcx dat d'Yughel-

schen voor een part ons daer inne te boven ghijngben.

Want 't es kennelick (zeijde hij) dat men onlancx toeghe-

laten heeft totter gbemeinte, sonder openbare schuitbeken-
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tenesse, persoonen, die, in C. Eduwaerts tijdt van de ghe-

meinte sijnde, daernaer in Cueninghinne Marie tijdt

totter papisterie vervielen , contra t'oude gbebruijck

deser ghemeinte. Waren oock etlicke toeghelaten, die de

kercke ghelastert hadden, sonder daervan openbare

scult te bekennen. Dit was hij ghedronghen den diena-

ren an te gheven ende te bidden dat sij daer inne voor-

sien wilden.

Wierdt hem gheantwoordt : vooreerst, dat de dienaers

sijne vermaninghe in danck namen, ende zo vele het de

discipline anghijnck, achteden sij die naer Godes woordt

ghebruijckt thebbende, zo verre hemlieden doenlick ende

der kercke profijtelick es gheweest. Waren oock bereet,

hare handelinghe t'aller tijdt te verandtwoorden. Baden

derhalfven hij wolde te vreden siju, ende betrauwen dat

de dienaren de meeste bouwinghe altijts soucken sijn. fol. 45.

Vei'scheen Pieter de Brune , verselscapt met Guillame Advijs der dieua-

van den Bogaerde ende Pieter Bauters : versochte in con- pïeter de^B^une^"

sistorien ghelesen thebbene sekeren brief, tanderen tijden

gescreven bij der consistorie van Ghendt an de consistorie

alhier ; twelck ghedaen wierdt , ende men verstondt bij in-

houdt des selven briefs, als dat Pi', tanderen tijden een

dochter sou beslapen hebben ende huer belofte van trau-

wen ghedaen, zo sou secht.

Hier up Pr. ghevraecht van de waerheit, bekende tbij-

slapen ten diverschen stonden gheschiet tsijne, maer ont-

kende expresselick oijnt eeneghe belofte ghedaen hebbende.

Ende dewijle de dochter selve hem tot het voorseijde bij-

slaepen verweet hadde , ende dat daer ghenouch gheruchte

van oneerbaerheit achter haer ghijnck , zo en was hij geens-

sins thuer waert ghesint om huer te trauwen ; versouckende

ernstelick hierup tadvijs van de dienaren, hoe hij hem
hier inne christelicxt ende stichtelicxt soude draghen.

De dienaren up al ghelet hebbende, gaven hem voor

advijs: eerst, dat hij bij yemandt van sijne vrienden te
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Ghendt soucle doen liooren informael , bij notaris , up tglie-

ruchte van oneerl)aerlieit, dat achter de dochter ghaende

es binnen Ghendt, daer se woonachtich es: voorts dat hij

alhier comparere voor Notaris ende ghetuijghen ende

aldaer verclaere, hoe dat hij in meeninghe es, hem te

voughen ten huwehcke staete; aver dewijle daer seker

dochter es binnen Ghendt die wat rechts van belofte an

hem pretenderende es , ende dat met onrechte , zo hij sus-

tinert, zo begheert hij, alvoor en aleer hij hier eenich hii-

welick angaen wilt, van der voorseide ghelieeschte l)elofte

ghepurgert te sijne, ten welcke eijnde hij hem alhier te

rechte stelt, 'tsij voor den E. Superintendent, den B. van

Londen, tsij voor de duijtsche consistorie, oft. eenighe

andere rechters binnen den lande, daer de saeke be-

quamelick sonde mueghen verhandelt worden ; Versouc-

kende dat sijne partie van ghelijcke doe, so sij als

noch bij hare pretensien — heessche van belofte — es

persisterende, ende hiervan declaraetie sende, binnen dry

maenden naer d'insinuatie van dese. Ende zo sij daar-

van in faulte blijft, protestert, an haer nyet meer ghe-

houden tsijne , oft huer in toecomraende tijden tot enigen

haeren heesschen ofte dachten , deser saeken angaende , te

moeten verandwoorden , hier oft elders. Van twelcke hij

instrument versoucken sal in behoorlicken. vorme, ende

daer van instrumentael ghedaen thebbene an sijnen partie

,

naer de costume in ghelijcken gheusert. Dit instrument zal

hij senden in handen van eenen sijnen vriendt , ende

,

d'informael daer van ghedaen sijnde, sal hij tzelve weder-

om , metten relase van den notaris , hier senden. Ende so

sijne partie binnen den ghesetten tijdt nyet en compt,

scrift ofte procuraetien en sendt , om huere saeken te ver-

andtwoorden , oft andersins te doene , so sou meenen sal

tot voorderinghe haeres gheheeschten rechtes van beloofde

trauwe dienende, — so sullen de dienaren alsdan in de

saeke voorder handelen, so zij bevinden sullen recht
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ende billick tsijne, ende daer inne ghebruijcken sulcken

raedt, tsij van den E. Superintendent oft andere, als sij

goedt bevinden sullen.

D. Barth. ende Thomas Soenen deden rapport an de consis-

torie van de handelinghe ende communicatie , die sij ghehadt

hadden met Gabriel Berts, angaende de forme der verkiesin-

ghe der diakenen , lestmael hier ghebruijct, waervan gheseit

es foliis 25 ende 40. De summa was, dat sij hem nyet en

hadden connen winnen noch persuaderen , dat de voorscreven

forme scriftmatich ende stichtelicxt was. Nyetmin, dat hij

zijn ghevoelen bij hem houden ende vrede houden soude. fol. 46.

Acta 19eii Februarij Sondaechs.

Hendrick Bernaerds, van Delft, versochte hem ten H. Versouck Ber-

Eestande te begheven met Arnolda Bauwenes , vidua Zegher welicken.

Pieterssen , van Vlissinghen , dewelcke , hoewel sij van der

ghemeinte niet en es , huer nochtans begheert daer toe te

begheven. Gheaccordert d'le uutroupinghe te doene v5,n

Sondaghe in 8 daeghen, ende daer en tusschen bescheet

te brengene an de consistorie van de consente van de

voorseijde H^s. moeder, zoot mueghelick es, al eer men

metter bevestinghe voortvaren zal. Voorts dat Arnolda huer

sal laeten examineren de fide , up dat men ten daeghe der

bevestinghe des huwelicx sulcx der ghemeinte angheven

mach , ende sou daernaer ten eerste keere t'avontmael met-

ter ghemeente boude.

Verscheen in consistorien Loys Thiery, versoukende , voor Angheven Loys
Thiery,

eerst, dat hem de Dienaers gheven oft bewijsen soude de

somme van 30 sh. st., om daermede te betaleue een quarter

jaers huushuer van D. Barth.
,
ghevallen Kersmesse lestleden.

Voorts versochte als tanderen tijden betahnghe van de

somme van 34 fë st, die hij voor de ghemeente verscho-

ten hadde , zo hij seyde. Ende so men hem daer van gheen

contentement doen en wilde bij belofte, waer ende wan-



neer hij sijn peiminghen crijghen soude, so soucle hij hem

moeten voorder beclaeghen. Verclaerde voorts , dat hij hem

beswaert vandt ende dat hem dochte, dat wij der ghe-

meinte ende onsen officie te cort daden, daermede dat

wij persoenen , die Christum verloochent hadden , item eenen

banckeroutier , ter ghemeinte toegheLaeten hebben, sonder

openbare scultbekentenesse te doene. In al twelcke hij de

dienaren beschuldichde niet recht ghedaan thebbene, ver-

souckende daerom dat sij hare schuit bekennen souden

van haren mesuse. Dit alles ter presentien van W™- Togghe
,

Franchois Clercx ende Cornelis Joossen , diakenen , die hij

hier over riep als ghetuughen.

Ghevraecht, met wat Scrifte hij de voorseide beschul-

dinghe wilde proberen, seyde met Deuteronomium 13, daer

ghescreven staet , dat de guene , die tot vremde goden gaen

metten doot moeten ghestraft werden, „maer ghijlieden

,

namelick dienaers , en hebt se met ten doot niet ghestraft

,

maer met eenen vossensteert ghestreken". Item allegierde

t'exemple van Ananias ende Saphira , zeggende datter noch

meer dierghelijcke in de Scrift te vinden waren, zo exem-

pelen als scriften , alles gheschiet op datter een vreese on-

dertvolck commen soude. Ghevraecht, wat persoenen de

dienaers contrarie de voorseide regulen ende andere, die

hij seyde inde Scrift vervatet tsijne , totter ghemeinte ghe-

admittert hadden, andtwoordde: Adam der Kinderen, de

welcke sijne kinderen t'Andtworpen in den papistischen

dienst liadde laten gaen met coorcappen , oversloppen i) etc,

:

item 2 persoenen in Cueninghinne Marie tijdt vervallen

totter papisterie: de banckeroutier was H'^- de Cleermaeker

,

die met zijne creditueren tellement quellement veraccordeert

was. Dese saeke es verdraeghen tot van donderdaeghe , dat

comt , in acht daeghen , om als dan andwoorde te gheven

ende breeder dese anghegheven stucken te verhandelen.

') Oversloppen, ook wel overrocken genoemd: Jcoorkleed.
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Angaeiide Pieter van Uden, dewijle Sdonderdaghe lest- Tuijchnisangaen-

dePieter van Uden,

leden gheresolvert was, seker tuyglieu te hooren, so es

sulcx ghedaen, zo hier naer volcht:

Hendrick Moreel heeft ghetuycht up seker vraechstuc-

ken hem ghedaen: eerst dat hij niet en weet waerom P''-

t'Andtworpen ghevanghen was , noch hoe hijt ontquam : an-

gaende de dochtere secht, dat hij wel weet, dat se huer

mesdreghen ende een kindt ghehadt hadde t'Aken, eer se

tot Pr- Imuse quam, ende dat se, daer commen sijnde,

hem trauwelick ghedient heeft den termijn van 12 of 13

jaeren ; daernaer Pieter, weduwnaer sijnde, heeft se be-

slaepen ende een kindt bij haer ghehadt; Pieter te Lon-

nen commen wesende, so heeft sou huer daer oock bij hem

ghehouden, daer hij se wederom beslaepen heeft, ende

eyndelinghe voorwendende, dat se oneerbaerheit begaen

hadde, heeft se van hem henen ghesonden.

D'huusvrauwe van Hendrick Moreel zeclit in eft'ecte war-

achtich tsijne sulcx als hueren man ghetuycht heeft, daer-

toe niettemin voughende tot breeder verclaringhe, dat sou wel

weet, dat P'- in meeninghe was, de dochter te trauwen

hier te Londen, maer dat hij briefven ontfinck, dat se

haer t'Andworpen ieuwers, eerse naer Londen quam, met

andere persoenen over zee oneerlick ghedreghen hadde:

item dat so haer oock hier binnen Londen oneerlick drouch

,

twelcke oorsaeke was, dat hij se van hem dede.

Jan Davelu tuycht in effecte ghelijck als H"' Moreel

ghedaen heeft, uutghenomen van t'vanghen Petri, twelcke

hij zecht, om schuit ghesciet gheweest tsijne, ende

dat P'". met behendicheden uuter dienaren handen hem

ontmaecte,

Acta 23e n Februarij Sdonderdaechs.

Verscheen Jacques Grameije, exhiberende zeker attesta- Tuijchnis Gra-

tie, onderteekendt bij Notaris ende dry ghetuyghen, bij
'"'"^^'
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hem beleedt i)
, wftlck attestatie bij den Dienaers ghelesen

,

gheheel insouffisant bevonden was , ende daer omme ghe-

ordonriert de tuyghen te verliooren in consistorien , twelcke

ghedaeii es gheweest in der mannieren naervolghende :

Eerst Cornelis Pauwels , broeder deser ghemeinte , heeft

ghetuycht, zo hier naer volcht: te wetene dat hij Jacques

Grameye ende zijn eerste huusvrouwe (die hij zecht een

vroevrouwe gheweest tsijne) zeer wel heeft ghekendt bin-

nen der Stadt van Andtworpen over 6 ofte 7 Jaeren , ende

weet wel, dat de selve vrouwe altijts, sichtent dat hij se

ghekendt heeft, van oneerbaren gheruchte gheweest heeft,

selfs ten tijde dat se met Jacques huus hilt , want sou on-

eerbaere vrauwen thueren huuse hilt onder tdecxsel, dat

SC een vroevrauwe was, ende als men somwijlen Jacques

van sulcx waerschuwede , so zeide hij , dat hij anders niet

gheweten en hadde, t'en waren vrauwen, die tsijnent wa-

ren commen gheleghen. Zecht voorts , dat hij met Grameye

te Vyanen in dienste gheleghen heeft , ende wederghekeert

sijnde naer huus, so heeft Jacques sijn huusvrauwe von-

den openbaerlick huushoudende met eenen anderen man,

daermede sou te vooren beclapt gheweest hadde. Ghe-

vraecht , of hij niet en weet , of Jacques hem oneerlick ghe-

dreghen heeft ende zijn huusvrauwe eenichsins oorsaeke

ghegheven heeft om van ghelijcken te doeae, zecht neen.

Govaert van Steenemuelen , oock broeder deser ghemeinte

,

tuycht hoe dat Grameye sijn ghebuerman gheweest hecit

binnen Andtworpen , omtrent 5 jaeren , ende weet over sulcx

wel dat d'huusvrauw van Grameie van oneerbaerheit berucht

ende befaerat es gheweest, selfs ten tijde dat se tsamen

huus bilden , ende ghelooft , dat Grameye uut gheen ander

oorsaeke dan uut onduldicheit van zijnder huusvrauwe

weghen, vertrocken es naer Vianen in den dienst van

Brederode. Weet oock wel, dat Grameye ghequest es ghe-

weest van eenen barbier, die sijns huusvrauwens pol was

*) Beleedt, y&n belijden. Kil. deducei'e, binnenleiden.
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ende daer mede zou boeleerde , warof notorie fame ende

gheruchte was. Angaende Jacques , zecht, dat hij van hem

gheen quaet gheruchte ghehoort en heeft , maer heeft hem

altijts voor een lustich man anghezien. fol- ^'^^

Hans van Muenickhuusen
,
gheboren van Weenen, ende

laughe t'Andtworpen ghewoondt hebbende, zecht, dat hij

over 10 jaeren Grameie ghekendt heeft, ende dat uut oorsae-

ken , dat hij dickmael converserde ten huuse van Rem de

Potter's zwaeger , die een glaesscrivere was : weet oock seer

wel, dat Jacques huusvrauwe een oneerbaer vrauwe was,

want sou bouleerde met eenen barbier , wiens broeder met

hem deposant ghewoondt heeft, waer van somtijts twi-

sten ende ghevechten tusschen Jacques ende denselven bar-

bier ontstonden. T'es oock ghebuert, dat hij deponent es

gaen dryncken over t'veer t'Andworpen, daar de voorseijde

Jacques huusvrauwe bier tapte, ende vraeghende naer den

weerdt van den huuse , zo quam de voorseide barbier voort,

hem uutghevende voor den man , ende wenden beiden voort

,

hoe Jacques Grameye ghestorfven was in den legher van

Brederode, ende breeder nieuet.

Katherine , huusvrauwe van Jan Walewijn , angheclaecht Catherine Wale-

om seker lichtveerdicheit in openbaere straete begaen, ende ""'"

daerover in consistorie gheroepen, ende niet ghecompa-

reert, was lestmael vermaendt van den nachtmaele te ab_

stineren , om huere inobedientie ; de welcke nu voor de

dienaers verschenen, huer excuserde, eerst dat se van

tontbieden in consistorien niet gheweten en hadde, want

huere maecht de l)ootscap niet en dede ; ten tweeden : an-

gaende tfaict , daeromme sommighe claecht was , ontkende

tselve, ende so men sulcx hiernaer t'hueren laste conde

verifiëren
,
presenteerde beteringhe ende satisfactie. Hiermede

es sou in de name des Heeren laeten gaen.

Jaspar van Hautte, verschenen in consistorien, es voor- Hautte werdt ver-

111 1 ,, T 1 ri • Ti.» maendt up t'an-
ghehouden gheweest tguene daermede h ranciscus hem t an- „\^^y^^ Francisci.

deren tijden beschuldicht heeft, als fo. 30 staet. Hij ont-
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kende tfaict in de mannieren , zoot Franciscus angheghe-

ven hadde, maer was warachtich, dat hij ende He- de Moor

de dochter ernstehck vermaenden te gane uut Franciscus

huuse, ende, de wijle sou bezich was, om huer te bedijnc-

ken
,
quam daer een broeder met name Lieven Buus , te

haer gaende , de welcke onder andere jeghen de dochtere

seijde : „Betken , Liet u werck staeu ende gaet met ons" , ende

nam se met dien huer naijwerck uuten hande ende leijdet up

tbedde. Dits tguene dat van de saeke gheschiet es. Presente-

rende hiervan prueve. Wierdt verdreghen tot up een an-

deren tijdt, dewijle Franciscus absent was.

Engheiram met ]\|j. jg^j^ Enghclram ende Nicolaes Bent , beede ontboden
Bent versoeot. "

voor de dienaers, ende particuherlick ghehoort up seker

qucrelen , die sij uutstaende hadden , sonderlinghe Enghel-

ram jeghens Bent, zijn eijndehnghe bij den dienaers ver-

eenicht , hebben hare stucken , die sij teghen den anderen

hadden , laeten vallen , ende elckanderen dhandt der versoe-

ninghe ghegheven. Nicolaes heeft belooft, niemandt ontrust te

maeken angaende tboucxken Enghelrami , reserverende hem

nochtans die liberteit, van jeghens tselve te scriven ende de

faulten,die hij meendt daer in te wesen , te bewijsen, in tij-

den ende wijlen als hij tselve stichtelicxqt zal mueghen doen.

Pietcr van Uden. Pieter van Uden exhiberde eenen brief , an hem ghescre-

ven van Andtworpen , bij seker dochterken , dat hij van joncx

om Gods wille upghehouden hadde, daerbij zou hem ad

verterde, dat zijn dienstmaeght bij sijne neve gheslaepen

hadde, hanghende dat hij Pi', te Londen gheweest hadde.

Voorts hem waerschuwende ende dissuaderende , dat hij se

niet trauwen en soude. Pieter ontkende bij de voorseijde

dienstmaeghet gheslaepen thebbene hier te Londen , twelck

nochtans ghetuijcht es bij Hendrick Moreel. De saeke

fol. 48. wierdt uutghestelt om broeder bescheit te vernemen. .

Garcy ende En- Wierdt verhandelt tscrift van Phls. Garcy, ten voorleden

consistoriedaghe overghegheven , inhoudende seker beswa-

. ringhen, tsijnen laste angherecht bij M^". Jan Eughelram,
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daerof hij begheerde ghepurgiert te sijne. Wierdt bij den

dienaers goedtghevonden , naer der examinaetie van der

saeken hemlieden beede te vermanen van de feijlen , die

men an hemheden in dese handeUnghe ghespuert hadde,

ende daer naer tot versoeninghe te vermanen , twelcke ghe-

daen es gheweest , ende sijn beede met elckanderen versoent.

Acta 24eii Februarij Svrijdaechs.

Alexander Bogaert, van Ghendt, ende Elijsabeth van Cop- Alexander Bo-

11 n j^
• 1 1 -1 xT 1

gaert versouck ten
penhole, van üurtrijcke , versoucken sich ten H. eestande te hnweiick met Bet-

begheven. De dienaers ghchoort hebbende verclaeringhe van ^'^" ^*^'' ^"^'"^'

Guilliaume Bogaert, broeder ende oversiender van Alexander,

item van der huusvrouwe van Jan van den Luere , oom ma-

ternel van Betken , met wien sou van joncx ghewoondt heeft

,

ende wiens sorghe sou van joncx bevolen es gheweest bij

vaeder ende moeder, hebben verwillichicht haer lieden ver-

souck ende Sondaeghe gheaccordert d'l^te uutroupinghe.

Acta 25 ditto Saterdaechs.

Verschenen in consistorien Jan Clercx ende Claude Do- Angaende cIcick

ende Dotignys.

tignys
, presenterende den Dienaren zeker lanck ghescrifte

,

bij twelck zij sich seer beclaechden van den dienaeren, als

dat sij de discipline nyet behoorlick maer alleenlick stuck-

wijsen ghebruijcken , ende onder andere over de naer-

volghende persoonen: als namelick Franciscum Marguinara,

die een boos ende schandelick stuk tegen D. Gott. Win-

gium begaen hadde ; Heindrick Hoppesack ende Nicolaes

Bent die D. Barth. met sulck een schandvlecke beswaert

hadden; Mauricius de Cuijper totter ghemeente toeghe-

laeten, nyet jeghenstaende dat hij een professant, jae ca-

pitain der ketterie Donatii was, int afschuwen van de kercke

Christi om de gebreken der dienaren etc; etlicke ver-

soende broeders tot ten avontmaele ontstichtelick toeghe-
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laten , dewijle zij meineedich waren ende groote erghernesse

angherecht hadden; ten letsten hadden de dienaers eenen banc-

queroutier ten Avontmaele toeghelaeten, welcke daedt(seijde zij)

bij de meeste part voor dieverye ende bedriegherie ghehouden

wierdt ; voerden hier oock in van D. Ysebrando , hem noemen-

de den „valschen ende godloosen beschukligher Ysebrandus."

Andwerde der De Dienaers, de voorseide poincten ghehoort hebbende,

hebben voor eerst den voorseijden 2 broederen verclaert,

dat se seer bedrouft waren van haerheder onghotijdich

angheven, ende dat se nyet ghecommen waren, also men

behoorde, ende so de dienaers opentlick uuten predicstoel

versocht hadden , sonder te bijden tot up den letsten avondt

voor tnachtmael, ende so laete in den avondt, ghelijck zij

deden. Item dat se voorleden zaeken opraecten ende die

met 2 zo 3 nachtmaelen, sichtent gehouden , behoorden be-

graven gheweest t'hobbende. Voorts , zo zij yet up den die-

naren hadden, daer inne zij mainteneren wilden der disci-

pline te cort ghedaen te zijne, dat sij sulcx behoorlick

angheven souden voor den E. Superintendent, oft voor de

vergaederinghe der dry ghemeinten ; de dienaers presenterden

sich daer te verandtwoorden. Eyndelinghe baden den broe-

deren , dat se sich voortan vermijden wilden van hemlieden

met sodane langhe scriften te molesteren, ende een ande-

ren tijdt haren bitteren stijl in eenen soetei'en veranderen

,

die den christenen beter betaemt.

Versouckt Hand- Jqqs de Handschutter versouckt hem ten huwelicken te
schutter te liuwe-

licke met Corn. begheven met Cornelie, weduwe van Heindrick Claes , ende

voorts hem ter ghemeinte te begheven. Ghehoort tgoedt

ghetuijchnis van beiden , accorderen de Ie uutroupinghe als

morghen , ende hem t'examineren de fide , eer hij traut , ende

fol. 49. der ghemeinte an te gheven dat hij gheexamineert es.

Acta 26^11 Februarij Sondaechs.

tiaei/Deurhof.
^^'

Verscheen Sebastiaen Duerhof, die eertijts als hij in de
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ghemeinte ontfanghen wierrlt , schuit bekendt heeft van de

doopersche dwalinghe , daer inne hij ghesteken hadde, vercla-

rende, hoe dat hij een kindt heeft van den ouderdom van

7 jaren ofte bet, twelcke niet ghedoopt en is, uut causen

eensdeels dat tselve in zijn bevele nyet gheweest en heeft,

sichtend dat hij in de ghemeinte heeft ghesijn, versouc-

kende tselve alsnu ghedoopt thebbende. De Dienaers, tsa-

men ghesproken hebbende , hebben hem zijn versouck ver-

willicht, behaudens dat men ten daeghe als ment doopen

zal , te wetene Sondaeghe naest commende , der ghemeinte

angheven sal sulcx hier naer volcht: „Dit kindt dat hier

ten doope brocht wordt, os duer dwalinghe van den doop

etlicke tijdt onthouden gheweest, ende sichtent dat de

vaeder totter ghemeinte commen es, en heeft tkindt in

sijn bevele niet gheweest , om ten doope te mueghen bringhen"-

Acta 2 Marty 157U.

Verscheen Ghelain de Beste, verclarende, hoe dat de Versouck exis.

. .
lestam. V.DGual-

Weduwe Gualteri Delenii voor huer overlijden voor execu- teiy Delenü.

tuers hares testamentes ghestelt heeft Gisbertum Joannis,

Anthonie Carpereau ende hem Ghelein. Voorts bij luieren

testamente ghelegatert de somme van 40 sh. st. an 4 por-

tien , te mijncken i) van de somme van 8 fë st., die Jan La-

moit huer schuldich es bij cedulle. Van welke somme hij,

Beste , an den voorseiden Lamoot betalinghe versocht heeft

,

de welcke hem in andwoorde ghegheven heeft, dat hij de

schuit niet schuldich en was , maer de duijtsche kercke

,

versouckende daeromme voor consistorien ontboden te sij-

ne ende zijne defensie aldaer te proponeren.

Hierup Lamoot binnen ontboden sijnde, heeft verclaert

hoe dat dese saeke tandere tijden noch bij hem anghe-

gheven es gheweest, daerom hij hem verdrouch van breeder

verhael alsnu daervan te doene. Ende voor een slot, om

') Te mijncken van, zooveel als te breken uit.
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een eijnde van der saeke thebbene, verclaerde, dat hijs

hem ghedrouch in de discretie van de dienaren, beghee-

rende dat sij daer inne doen souden ende oordeelen , so sij

naer God ende de Hefde des naesten souden bevinden

bilHck ende redeHck te sijnde. Dit wierdt aldus verdreghen

tot up eenen anderen dach, midts dat de consistorie in

competenten ghetale niet en was.

Versouck Pr. van Verscheen P^. van Uden
,
presenterende seker briefken van

schultbekentenesse , vraeghende of de dienaers hem daerup

in de ghemeinte ontfanghen wilden. Wierdt hem gheandt-

woordt in presentien van Mr. Jan Cubus ende Marinus Lam-

brechse , de Cuijper , datter alsnoch wat resteerde te inqui-

reren , twelcke ghedaen , men soude hem een absolute and-

woorde gheven. Hiermede es hij vertrocken, zegghende

als hij noch eens voor consistorie commen soude , men soude

hem sijn versouck toelaten. Voorts beschuldichde de con-

sistorie , dat zij achterclappers ende lueghenaers gheloofden

,

ende luijden met eeren en hoorden noch en gheloofden zij nyet.

Handeiinghe met Verschceu Marton Taj , ontboden bij den dienaers om
de saeken , fo. 39 etc. verhaelt , ende wierden hem voorghe-

houden 3 poincten: eerst of hij nyet gheweten en heeft

dat de Lutersche Leere different was van de onse; ten

tweeden: indien hij sulcx wiste, waeromme hij dan met

hen ten nachtmale ghegaen sij , ende of hi de leeringhe

deser kercke in den puncte des avontmaels onrecht achte;

ten derden : waeromme hij sulcx ghedaen hebbe , sonder

wete ende advijs der dienaren, dewijle uut sodane eene

daet der ghemeinte wel eenicli nadeel commen mochte.

Antwoordde Marten up 't Ie, dat hijt wel gheweten heeft:

daeromme als hij int landt quam, ende nyet begheerende

sonder religie te leven, heeft hem totter ghemeinte alhier

begheven; doch met sodane protestatie, als dat hij in den

fol. 50. voorscreven puncte contrarie ghevoelde van het guene dat

in dese kercke gheleert wordt. Acht derhalfven, dat hij in

dien deele an onse ghemeinte niet ghebonden en es.
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Up 't tweede, daer sijn seker disputatién tusschen hem

ende de ministers ghevallen , hier niet noodich te verhalen.

Up 't derde, zecht: dewijle hij wel wiste dat de dienaeren

hem gheenssins toeghelaeteu en hadden te doene, sulcx als

hij ghedaen heeft, ende hij doch hem daervan nyet ont-

houden conde, so heeft hij der dienaeren aduijs d'rup nyet

versocht, up dat hij nyet schene met hen te spotten, als

hij contrarie haer advijs zoude ghedaen hebben. Hierup is hij

laeten gaen tot een anderen tijdt, ende beloofde daerentusschen

sijne belijdenisse scrifteUck der Consistorie over te gheven.

Ende overmidts dat hij hem beroupt up zeker prote-

statie, daerof de ministers zegghen niets ghehoort theb-

bende, zo wierdt Jan de Cueninck ghevraecht, wat hij

daervan onthouden hadde , dewijle hi in dien tijden ouder-

linck was ; dewelcke attesterde , hoe dat Pieter Carpentier,

oock ouderhnck in dien tijdt, verclaerde in consistorien

over Marten Tay, ten tijde als hij in de ghemeinte ont-

fanghen wierdt, hoe dat hij van sodane ghevoelen was,

maer dat hij 'tzelve begheerde bij sich te hondene ende

hem leerachtich te bewijsen.

Loys Thiery versochte andworde , die hem over acht Loys Thiery ver-

daghen toegheseit was. De dienaeren up sijn saeke ghe-
^°^^

dehbereert hebbende, hebben hem voor andwoorde ghe-

gheven , zulcx hiernaer volcht

:

Eerst angaende de 30 sh. st., dat Thomas Soen daer-

inne provideren sal.

Angaende Adam der Kinderen , de dienaers en wisten niet

dat hij sulcx beghaen hadde , als Thiery tsijnen laste hadde

anghegheven. Over de 2 persoonen, totter papisterie ver-

vallen in Cueninghinne Marie tijdt, es de discipline ghe-

ghaen. Zo vele den banckroutier belangt, dat Thiery bij-

stellen soude , sulcx als hij anghebrocht hadde ; men souder

in voorsien. Ten surpluse , so erghens bij versuijmenesse te

cort ghedaen waere , men soude up een andere tijdt beter

sorghe draghen.

7
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Nu angaende zijne ghepretenderde schuit, hebben hem

gheandwoordt in dese maniere:

Andworde an- Indien hij gheeu middel heeft connen vinden ter tijdt

,

^feachuit.^
^^^ ^°

^^^ ^^] iioch in dieust ende de schuit versch was (wan-

neer, zoo 't wel te dijncken es , hij sijne neersticheit oock

aenghelecht heeft) zo can hij wel verstaen , dat ons de

middel te handts veel zwaerder es , daar inne te voorsiene

,

wel wetende dat de lasten der ghemeinte , sichtent dat wij

in dienst zijn, zeer vermeerdert sijn. Daerom houden wij

ons an onse andwoorde , daertoe ghevoucht , dat wij onse

persoenen niet voorder verbonden en kennen an eeneghe

schulden der 'ghemeinte dan pro rato , als een yder lidtmaet

bijsondere. Dan nochtans willen wij naer den heijsch onser vo-

catie niet aflaeten, alle neersticheit an de ghemeinte an te

wenden, om so haest het mueghelick werdt, ghelt te vinden,

waermede de schulden, daer inne de ghemeinte sal be-

vonden worden ghehouden tsijne, betaelt mueghen worden.

Hiervan versochte Thiery een acte in scriptis, dewelcke

hem ontseit wierdt, dewijle het gheen ghebruijck en es

in de ghemeinte. Zeide oock , hoe dat hij Thomas Soen

te vooren ghewaerschuut hadde van Adam der Kinderen,

aleer hij in de ghemeinte ontfanghen wierdt. Voorts, hoe

dat hij metter voorseide andwoorde , ende sonderlinghe zijn

fol. 51. gheheeschte schuit belanghende, niet tevreden en was.

Acta 5 Martij 1570 Sondaechs.

Versouck exe- Antonie Carpereau , ouderlinck van der Franscher kercke

,

G^uaUery^Sf' ende Ghelein de Beste, met Gisbertus Joannis, t'sameu

executeurs van den testamente van de Weduwe Gualteri

Delenii , versochten antwoorde ende bescheet up haerlieden

anghegheven versouck, ghedaen Donderdaeghe lestleden.

Wierdt hemlieden gheandwoort, dat dese consistorie haer

de schuit niet andraghen en conde, emmers als noch,

maer dat de versouckers Jan Lamoit convuenieren souden

,
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soo't hemlieden goedt dochte, die alsdan zijn redres heb-

ben soude up zijn consorten totter tijdt, dat men gheoor-

deelt hebbe , of de schuit legitieme zij , ende de ghemeinte

daer inne ghehouden of niet.

Ottho Jacobs, scriinwerckere van Andworpen, gheëxa- Tuijchenis an-

1 T» • TT1 Tl" gaende Pieter van

mmert op de saeke Petri van Uden, zecht, hoe dat hij uden.

hier te vooren in de secrete ghemeinte t'Andtworpen de

wetedoender es gheweest, ten welcken tijde Pieter van

Uden (die hij deposant zecht overlanck wel ghekendt theb-

bende) van de ghemeinte niet en was, maer hadder hem

gheerne inghesteken; aver de ghemeinte betraude hem

niet ten beste om zeker lichtveerdicheden , die hij opent-

lick bewees. Zecht voorts , hoe dat hij wel weet , dat hij

t'Andtworpen om schulden ghevanghen es gheweest, ende

so hij up't scepenhuus brocht was, tot versoucke van sijn

creditueren, so ontmaecte hij hem met behendicheit uuten

handen der dienaeren, ende t'huus commende vonde zijn

jonck wijf ghelegen van kinde , daer of hij de vaeder was

,

'twelcke hij versochte in de ghemeinte ghedoopt thebbende

,

maer 'twierdt hem ontseit. Angaende 'tleven ende de conversatie

van 'tzelve jonckwijf en weet hij deposant niet te sprekene.

Jacob Janssen, ontboden bij den dienaers in COnsisto- Vemaninghe en-

de schuitbeken nin-

rien, wierdt vermaendt, van dat hij tweemael hem vervoor- ghe Jacobs Janssen,

dert hadde ten avontmaele te kommen, daer hij noch

gheen openbare belijdenesse ghedaen en hadde, noch oock

niet ghepurgiert en was van den gheschille ende differente

,

daer in hij met zijne huusvrouwe etlicke tijdt ghestaen

hadde. Hier jeghens allegierde hij, dewijle hij in voor-

tijden hem totter ghemeinte begheven hadde, ende nu we-

derom hem in de kercke ghevonden, als men onlancx

openbare belijdinghe dede, dat hij meende in dien deele

niet mesdaen t'hebbene. Voorts angaende zijn huusvrouwe

,

sichtent dat hij letst met huer vereenichde bij tusschen-

spreken van ethcke van den dienaren , zo en esser gheene

nieuwe zwaricheit meer ontstaen, noch scheiden gheschiet,
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submitterende hem nietmin der schultbekenninghe half-

ven in 't oordeel der dienaeren, dewelcke die gheadvisert

hebben in der mannieren naervolghende

:

„Daer es een broeder, met name Jacob Janssen, die

in Cueninck Eduwaerts tijden van der ghemeinte was,

ende, binnen dry jaeren herwaerts van over zee wederom

commen sijnde binnen dese stadt , ende es tot sijnder ghe-

meinte niet wederghekeert , maer heeft buuten derselve

een vrouwe ghetraut, tusschen hem ende welcke verschil

ghevallen es, waerduere hij etlicke tijdt met erghernisse

van elckanderen verscheiden ghewoondt hebben. Daernaer

deselve broeder met sijnder vrouwe vereenicht zijnde, es

tweemale ten nachtmale ghecommen, onordentlick ende

buuten wete der dienaren. Wie hij hiermede vererghert

heeft, bidt hij etc, begherende voortan als een lidtmaet

der ghemeinte anghesien te sijne, welcker discipline hij

sich onderwerpt." Dit sal hij beandtwoorden met den jae-

woordt, Sondaeghe eerstcommende, in de voormiddaegsche

predicatie, staende up 'thooghte.

Acta 9en Marty 'sDonderdaechs.

HaDdeiinghe cum Nacrdien Jacqucs Witte Wrongle privatelick ende oock
UxoreWitteWron-

^^ consistorien an de dienaren versocht hadde ende doen
ghele.

versoucken: sij wolden sich informeren up de oneerbare

maren ende gheruchten, die etHcke achter sijn huusvrauwe

fol. 52. stroijden , ende van der saken een eijnde maeken , tot pur-

geringhe oft correctie derselver, zo hebben de dienaers,

uut het tuijchnis, dat zij ghehoort hadden van 2 mans

ende 2 vrauwen, (welcker verclaers ende affirmael zij

in scrifte ghenomen hebben) der huusvrouwe Witte Wrongle

,

in consistorien verschenen , voorghehouden de naervolghende

puncten , ter presentie van Lieven Heindricx ende Mr. Jan

Cubus, die sou begheerde daeromme jeghenwoordich te

moghen zijn, in stede hueres mans, die uuter stadt was:
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Vooreerst, hoe dat se seer familieaerlick ende meer dan

den aert der eerbaerheit toeliet, verkeert heeft met jon-

ghe luijden thueren huuse ende voornemelick met eenen

Marcus Selos , füius Jan's , als met kussen , handt gheven

,

up den schoot zitten, handt in den boesem te laeten ste-

ken ende dierghelicken lichtveerdiche ende oneerbare

zeden meer, een ghehuwede vrauwe, sonderlinghe die een

suster ghenoemt wordt, gheensins betamende.

Ten 2e, hoe dat sou dicmael laete in den nacht, als

hueren man ende d'andere gasten slapen waren, opghe-

bleven es met Marco, ende oock met hem in sijn camer

gheweest; item, dat hij, ten tijde, dat sou int kinderbedde

lach
,
gheheele daghen ende somtijds nachten over bij huer

in huer camer ghezijn heeft. Aldus gecorrigeerd. BarthoU

Wilhelmi.

Ten 3e, sijnder oneerlicke propoosten gheschiet tusschen

huer ende hem.

Ten 4e, hadse van Marco gheschijnken ontfanghen, als

een gouden kethene, zilveren sluetelriem, laeken om een

bonken etc.

Hierup heeft sou gheantwoordt

:

Ten Ie, dat sij bekende met niemandt so familier ghe-

weest t'sijne als met Marco, ende achtede daertoe goede

oorsaeken ghehadt thebben; kende voorts van 'tcussen ende

up den schoot sitten, maer t'surplus versaectese.

Ten 2e, ontkende met Marcus in zijn camere bij ontijde

gheweest thebbende, maer kendt wel ten diversche tijden

upgheweest thebbene totten middernacht ende daernaer,

ende dat Marcus oock upghebleven es, naer dat hueren

man ende d'anderen gasten slapen sijn gheweest, maer

secht, dat se sulcx doen moetom naer huervuer, keerssen

ende huus naer te siene, dewijle huer de sorghe des huus

opgheleit es. Ende en can oock sulcx niet laeten, dewijle

de gasten ghemeenelick laete up sijn , ende sou , naer hemhe-

der vertouven, touven moet van slapen te gane. Voorts be-



kende , dat Markus in de absentie van hueren man dickmael

bij daege ende bij avonde , jae gheheele nachten over in

huer camere gheseten heeft bij huer , maer sulcx es ghe-

schiet, dewijle sou in kinderbedde lach, ende de voester

wasser altijts snachts bij. Ende al ware daer niemandt bij

geweest , so heeft sou ghemeendt , nochtans vrij te sijne van

alle suspitie, dewijle sou in kinderbedde lach, so voorseit

es, ende noch maer 15 daghen gheleghen en hadde, als

hueren man t'huus kwam. Dits oock gheschiet bij wel

wetene
,
jae bij laste van hueren man , die tsijnen vertrec-

ken Marcus badt, dat hij heur woude gheselscap houden

in huer camere, ende huer de fantasie weeren.

'T 8e poinct ontkend sou ganschehck.

Up 't 4e
, ontkendt van breeder gheschinken , dan eenen

zelveren sluetekiem, weerdt 20 of 25 sh. st.

Hiermede es sou laeten gaen tot up een andere tijdt,

als wanneer de dienaers met haer breeder handelen wou-

den , haer vermanende daer en tusschen , haer beter te be-

dijnckeu ende niet te verswijghen oft ontkennen , daer inne

sou voor God ende de menschen mocht beschuldicht zijn.

Hans Dorain ver- Verscheen in consistorien Hans Dorain, van Andtwerpen,
souckttehuweiick.

^^^^^ ^^^ j^^^ Tannckcn van Kelsbeke, van St. Truijen , suster

van de francsche ghemeinte , versouckende hen ten H. Ees-

fol. 53. tande te begheven ende hare uutroupinghe van de ghe-

meinte. Compareerde oock mede Hans Dregghe , van Andt-

worpen, waepensteensmijdt, dewelcke ghetuychde, hoe dat

den vaeder van Hans Dorain (die van zijn groote kennesse

is) over drij maenden, als hij, Dregghe, te Andtworpen was,

hem verklaerde , dat hij te vreden was , dat sijn sone huwede,

als hij profijct soude vinden, biddende oock, hij wilde hem

de sorghe sijns soons annemen, ghelijck oft zijn broeder

ware , 'twelcke hij , Dregghe , hem toesede. Boven dese so

exhibeerde Hans Dorain eenen brief van consent, dije hij

seide uut sijns vaeders name ghescreven tsijne. Ende van

Tanneken's weghe verscheen huer meestersse, daarmede
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sou 10 jaren ghewoondt hadde, de welcke huer consent

hier in drouch , verklarende oock , dat de dochtere vaeder

noch moeder en hadde , noch oock hare vrienden en kende.

De dienaers, al dit ghehoort, hebben haer versouck ver-

wilUcht ende gheconsenteert sondaeghe d'l^ uutroupinghe.

Verscheen in consistorien Jan Lamoot met Jacob Saai, jan Lamoot met

Jan Engelram, Jan Clercx, Claude Dotignijs, wederom ver-
*^'°"'^^'^°°^'^'°"^'

toochende , hoe hij ghepresseert was van de executeurs van

den testamente van de weduwe Gualterij Delenii om be-

talinghe van de 8 €6 st. , daer in hij hem uut name der

ghemeinte verbonden hadde. Ende naer zeker propoosten

an beijde zijden gheschiet, zo was dit zijne vraghe: of de

consistorie achtede, dat de ghemeinte dese schuit schul-

dich was, ofte dat hij se an zijn been cnoopen soude.

Antwoordden de dienaers , zij en consten niet eijghentHck

segghen of de ghemeinte nu de schuit betaelen moeste of

niet, dewijle zij noint gheen rekeninghe noch behooorlick

bewijs van die, noch van anderen, gheheeschte schulden gesien

en hadden. Ende al waert schoon so , datse de ghemeinte

betaelen moeste, soe saeghense gheene middel alsnoch

om an ghelt te gheraeken, dewijle de ghemeinte so belast

was met siecken , met aermen , ende andere extraordinaire

contributien.

Pieter van Uden dede versoucken finael bescheet, of versouck Petri

men hem admitteren soude totter ghemeinte of niet. Wierdt ^^° ^^®°'

hem gheandtwoordt , hoe dat de dienaers noch voor eenen

tijdt zijn leven ende wandel wilden ansien, ende so hij

hem stichtelick ende christelick droughe, sonder lasteren,

quaet spreken, oft andersins erghernisse an te rechten,

souden hem broederhek annemen ghelijck als andere.

Verscheen Christiaen Clays van Nykercke ; versochte Christiaen ciaes-

hem ten H. Eestande te begheven met Jaentken van Nu- AnthonyBemaerts

cours, weduwe van Anthuonis Bernaerts , van Saint Pol. De [j^|g^'"^°
tehuwe-

dienaers
, gheinformeert zijnde van den goeden wandel van

de voorseide Christiaen, ende dat hij gheen briefven van
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consente en conste crijghen van vaedere of moeder, uut

seker wichtighe oorsaeken, den dienaren bekendt, hebben

haerlieder versouck bewillicht, ende Sondaghe d'1^ uut-

roupingh gheaccordeert.

Acta 12en Marty Sondaeghs.

Besiuyt nopende Angaende Cornelis van der Maze, die etlicke tijdt ghe-

Maze. vanghen heeft geweest om zeker schuit, ende daervan hulpe

versocht ande ghemeinte , es bij den dienaren ende diake-

nen up tangheven Arnoldi Stuer gheadvisert ende gheslo-

ten zo hierna volcht: Te wetene, dat Cornelis hem ver-

binden zal zijn schuit te betalen , midts laetende wekelicks

afslaen een portie van sulcx als hij ande ghemeinte ver-

dienen zal. Voorts zo zal hem een broeder verbinden

jeghens de vrauwe, ende borghen hem, binnen 18 maenden

te vuldoene, van de gheheele schuit; welcke broeder bij

den diakenen (die dese saeke aldus bij derde persoon be-

gheeren uutghericht thebbene om der consequentien wille)

fol. 54. schadeloos ghehouden ende gheindempnert sal wesen.

Handelinghe met Verschecn Aernoult de Keysere met Eyken van Eicken-
Aernoult de Key-
sere ende Eyken dale , om andtwoorde van den dienaers thebbende up
yc en a e.

huerliedeu versouck ende angheven , fo. 38. De dienaers

verstaen hebbende uut sekeren brief, ghescreven bij de

consistorie van Noorwichs (die hen up't bescriven deser

consistorie wat gheinformert hadden nopende tvoorgaende

huwelick van Eyken), dat de 1^ man van tzelve Eyken

noch in levene was , wonachtich met sijnder moeder binnen

's Hertoghenbosch ,— hebben haer dienangaende alleene ghe-

examineert ende ondervraecht naer de waerheit van de

saeke, waerup sou verandtwoordde in der mannieren naer-

volghende

:

Eerst, dat sou hueren man
,
ghenoempt Marcelis , traude

te 's Hertoghenbosch in den couden winter A° 1564; deselve

huer man, om de sober neeringhe wille ghetrocken zijnde
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naer Bruessel, is binnen 4 maenden daernaer ghesturfven

binnen Bruessel, zou als doe wesende te Maestricht, alwaer

zou ontfinck eenen brief van zijnen broeder , huer laetende

weten van zijn siecte ; maer als sou te Bruessel quam , zo

was bij gbestorfven ende beghraven. Dit vernam sou in

de herberghe, daer hij thuus gheleghen ende gbestorfven

was. Zecbt nocbtans , de luyden van dien buuse, de straete,

nocb oock tselve huus, nu niet kennende, midts dat sou

sicbtent noch te vooren te Bruessel meer gheweest heeft.

Zecht, hoe dat eenen Willem Caekelaers, van Noorwichs,

thuerer begheerte last ghenomen beeft over sekeren tijdt,

als hij naer Bruessel trock , naer de waerheit van der saeke

te vernemen, ende heeft van Bruessel eenen brief ghescre-

ven, hoe dat haren man doot was, welcken brief ghe-

lesen es gheweest bij eenen Aert de Spelmaker ende d'huus-

vrouwe van eenen Coenraet Fredericx, welcken brief zou

zecht gherust thebbende onder eenen Jan CreUs, binnen

Londen, ende meendt dat hij noch in wesen es, huer re-

fererende totten inhouden des selven. Hiermede zijn se beede

laeten gaen tot donderdaghe naestcomende, ende es beslo-

ten , daer en tusschen secreteHck naer den brief te vernemen.

Acta 14 Marty sdijsendaechs extra ord.

Verscheen voor consistorie Franchois Gore , versouckende Versouck Fran-

dat men hem inde ghemeinte soude willen ontfanghen.
"''°'^ ^°"'

Wierdt hem gheandtwordt , dewijle de dienaers gheinfor-

mert waren, dat hij te Sandtwichs afghesneden was om
dronckenscap , zo begheeren zij voor eenen tijdt acht te

nemen up zijnen wandel , ende daernaer doen dat christe-

hck ende billick ware, hem belastende, daerentusschen

tuychnis te bringhen , hoe hij van zijnen ynghelschen mees-

ter, daermede hij verbonden hadde ghezijn, ghescheeden was. ^^ ^^^^^ ,.
^^^

Up zeker scrift, bij Willem Togghe den dienaren gepre- souckvanTogghe,

sentert, om in Coetu te gheven, wierdt bij den dienaren tu te presenteren.

'
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gheandtwoordt : „zo Togghe ofte yemandt el mainteneerde,

bij den arbiters ofte d'auderlinghen yeuwers in te cort

ghedaen t'sijne, dat sij sulcx voortstellen souden, men
soude henlieden daerup contentement gheven, soo't mue-

ghelick ware; daer niet, men soude hemlieden toelaten

huere zwaricheden bij claeren bescheeden in scriften te

stellen, ende der consistorie over te gheven, om daerup

alsdan bij d'auderlinghen huere redenen van andwoorde

te stellen, ende het Coetus over te leveren, om te oordeelen."

Hierof versochte Togghe een acte in scrifte , die hem voor

ditmael gheaccordeert wierdt, bij protestactie van zulcx

niet meer in consequentien te laeten trecken, ende met

vermaninghe van dit selve scrift niet te verbreijden of pu-

fol. 55. bliceren, up peine van discipline,

oiivier Brass ver- Verscheen voor consistoricn Olivier Brass, versouckende

ia de ynghelsche der dienaren bewillinghe , om te mueghen trauwen in een
kercke.

Ynghclsche kercke , dewijle zijn bruit een Ynghelsche was

ende gheen duijtsch en verstondt ; verclarende voorts , hoe

dat hij over 3 maenden an zijn moeder ghescreven hadde,

maei' gheen andwoorde connen crijghen. De dienaers ghe-

informeert wesende van zijnen goeden wandel , voorts van

zijn ouderdom als van 30 jaren of daer ontremt, ende dat

hij hier ghewoondt heeft eenen tijdt van 9 jaren , — hebben

hem zijn versouck verwillicht , salvo dat men in onse,kerc-

ken 3 uutroupinghen doen sal, so vele zijnen persoon

angaet.

Acta 16 Martij 1570 s'Donderdaechs.

Cecilie,Wed. Hans Verschecn Cccilie Heijmakers, weduwe van Hans Vrij-

iJarghemeintete man, dicht vau Mechelen, versouckende in de ghemeinte
mueghen commen.

Qjjtfanghen te mueghcn wesen. De dienaers naer dien sij

huer vermaendt hadden, ende sou oock huere schuit be-

kendt , van dat sou den voorseijden Hans Vrijman ghetraut

hadde, sonder wettelicke scheydinghe alvooren te laeten ghe-
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schieden van zijn 1^ huusvrauwe, die hij verlaeten hadde

om hoererie, hebben haer in den name des Heeren toe-

ghelaten totter naestcommenden belijdenisse , dewijle den

zelven Vrijman nu overleden es, ende sou ghenouchsaem

leetscap bewees van huere onvoorsichticheit ende mesgrijp.

Verscheen Mr. Jacob Saai
,
presenterende den dienaren zeker Angheven Saal

,

billet , oft rekeninch van zijn ghepretenderde t'achterheden an item m-esenterendê

de ghemeinte. Verclaerde voorts, hoe dat nu onlancx Jeremias rekemnghe.

Ackerman up de bursse, voor velen persoenen, in seker t'sa-

mensprekinghe, hem groote iniurie angheseit hadde, als name-

lick onder anderen dese woorden: „Zwijcht Mr. Jacob, ghij zijdt

lueghenachtich, ghij hebt altijts de ghemeinte in roere ghestelt

met u lueghenen !" Hierover naderhand vermaendt zijnde, pre-

sent 2 of 3 ghetuijghen , heeft zijn faulte niet bekendt, maer veel

meer ghepersistert. Acht daerom Mr. J acob, dat hij hiermede den

vrede ghebroken heeft , ende derhalfven gheeft de saeke anne

in consistorien , omme daer inne te doene naar hueren officium.

Andtwoorden de dienaers , eerst angaende de rekeninghe

:

sij en conden jeghenwoordelick daer up niet andtwoorden

,

maer dewijle daer noch broederen waren, die oock reke-

ninghen begheeren over te gheven, zo zouden zij bij den

tijdt zien, watter hemlieden inde zaeke te doene stondt.

Ten tweeden, angaende Ackerman, belastende hem de

dienaers den zelven Ackerman noch eens of tweemael te

vermanen met ghetuijghen t'sijnen huuse, ende niet up de

bursse , ende alle vlijt an te wenden, om zijnen broeder te

winnen, zoot mueghelick ware , bruijckende oock hier inne

den dienst etlicker onderlinghen , — die sich daer toe offereer-

den, indient hem goed dachte.

d'Huusvrauwe van Jacques Witte Wrongle versochte zeker HuusvrauweWit-
... 1., 1 111 ••iii te Wrongle beleedt
tuijchnis te mueghen beleeden voor consistorie , ten laste van tuijchnisse Adri-

Adrianeken, die huere verwaersteri) was , om te thoonen, dat aeneken, verwaer-
^

ster.

SOU oorsaeke was van alle de clappernijen , die ten laste van

1) Verwaerster : baker, en in hefc algemeen de vrouw die een kranke

verzorgt.
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haer, requerante, over al ghestroijt waren, Wierdt huer zulcx

toeghelaten ende zijn de depositien ghescreven bij dandere

tuijchenisse , die sou tharer verschooninghe met eenen in

consistorien over gaf.

Wordt vermaendt D© dienaers met huer voorder handelende , hebben haer
van 3 puncten. vermaendt van 3 puncten.

"f Te weten : van te groote familiariteit , ende meer dan het

betaemde, ghenomen t'hebbende met Marco Celos.

Ten tweeden: van hem in huere camere toeghelaten

t'hebbene bij daeche ende bij nachte, ten langhe ende vele

stonden, ter tijdt sou in't kinderbedde lach.

Ten derden: dat sou na den avondteten met Marco up

zijn camer alleene gheweest heeft met ghesloten duere.

Hierup andtwoordende : heeft bekendt hare schuit van we-

ghen der groote familiariteit met Marco , bekennende daer

al te onyoorsichtich in gheweest thebbene; zo van ghelijc-

ken oock int toelaeten tot huere camere , ten tijde sou int

fol. 56. kinderbedde lach; ende angaende 't derde poinct, bekende

sulcx wel waerachtich tsijne , maer seyde , sulcx gebuert te

sijne, om met Marco te rekenen
,
ghelijck het dicmael ghe-

schiet, dat se gaet rekenen met huer gasten up huer lie-

der camere, sonder regard te nemen up ghesloten of on-

ghesloten duere, ende daer en es noint quaet gheruchte

om ghecomen dan nu.

Ghevraecht of zou naecommen wilde, sulck als de Die-

naeren uut Godes Woordt huer uplegghen ende ordonneren

souden, zeyde dat jae, maer dat se huer noch wat be-

gheerde te bespreken eenen dach of twee, omdat hueren

man uuter stede was.

Lieven Verhulst Verscheen Lieven Verhulst, van Ghendt, met Marie Caus-

sye vers^uckenTê sije , van Poperinghe , versouckende , hemlieden ten H. Ees-

huweheken. tande te beghevcn ende te dien eynde huere eerste uut-

roupinghe Sondaghe. Ghezien de letteren van consente van

Lieven's vaeder, item gehoort 't rapport van Jan Beaugrant

,

daer Marie te Zandtwichs mede ghewoondt heeft, die de
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dienaren mondelinghe ontboden heeft bij Pieter Carpentier

,

hoe dat hij briefven van consente ende bescheede hadde,

van hare vrienden ghecommen, — accorderen tversouck.

Verscheen Mr. Jan Enghelram
, presenterende den dienaren Yngheiram contra

seker scrift, waer in hij sich beclaechde onder andere ^ckerman.

van Jeremias Ackerman, dye sijn boecxken duytUcken als

valsch ende valscher leere te sijne verdoemet hadde; item

dat hij met tzelve boecxken vele luyden om den hals ende ande

stroppen ghebrocht hadde. Brocht hierof voor ghetuyghen

Mr. Jacob Saai, Willem Togghe ende Guilliaume Courten,

de welcke affirmerden, dit ghehoort thebbene van Acker-

man, als dat „in tboecxken valsche leere was, ende datter

vele duer an stroppen ghewant waren." Dese saeke wierdt

voorts verdreghen tot up een andere dach.

Acta 19 Marty Sondaechs.

Verscheen Mr. Jan Enghelram, versouckende andtwoorde Versoncken Yn-
ghelram. Andwor-

up Zijn scriit, donderdaghe lestleden overghegheven. Wierdt de der Dienaren.

hem bij de consistorie voor andwoorde ghegheven: Eerst

angaende Ackerman, indien hij zijne vermaninghe ordent-

lick anghelecht hadde , dat hij zijn tuijghen voortbringhen

soude, daer met dat hij zijne vermaninghe naer ordene

der discipline doen soude. Nopende Hoppesacq ende Mar-

guinas , die wilden de dienaers ter eerster ghelegener tijdt

op ontbyeden. Ende zo vele Nicolaes Bent belangde , ver-

maenden de dienaers Mr. Jan, hoe dat hij in sijn scrift

daer van niet recht en screef, dewijle de handehnghe

tusschen hem ende Bent in consistorien anders gheschiet

was. Hiermede es Mr. Jan vertrocken, annemende, de

vermaninghe an Ackerman na orden der discipline te doene.

Acta 21 Martij 'sDijsendaechs.

Vermaninghe en-

\T 1- Tl T ni ••..... de scbultbekennin-
verscneen Joncheer Jaspar Sul; wierdt bij den dienaren ghe Sui.
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anderwarf vermaendt als hier te vooren fo. 42, van dat

hij in een suspecte herberghe eenen gantschen nacht over

gheseten hadde ende up vermane zijnder huusvrauwe niet

willen thuus commen etc. Hier jeghens proponerende zijn

onschult, ontkende eenich dronckenscap daer begaen t'heb-

bene; zeijde voorts, hoe dat zijn huusvrauwe oorsaeke

was , dat hij daer den nacht over bleef ende niet en dorst

t'huus comen, vresende van meerder zwaricheit,

Ghehoort hierup zeker tuijchnis, ende alle de conve-

nientienvan de zaeke overleijt hebbende, de dienaers heb-

ben goedt ghevonden, hem alleene te vermanen in consi-

fol. 57. storien, van 'tlanghe ende ontijdich sitten in de herberghe,

van t'welcke hij hem voortan vermijden moeste, oft ander-

sins zouden de dienaers gedwonghen zijn metter discipline

voorder te ghane; item dat hij weder stichten soude de

guene die hij wiste duer de voorseijde zijne daet gheergert

t'sijne. Zo hij dese vermaninghe anname, zouden voor dit

mael de sake daer mede laten berusten.

Hier in hebben D. Gott ende Barth , ministers, verclaert

gheenssins te verwillighen, pretenderende dat men de sa-

tisfactie opentlicke van den stoel behoorde af te lesen, met

verzwijghenghe des naems , versouckende hare protestatie

anghetekendt t'hebbende. Hierentusschen es Joncheer Sul

vermaendt gheweest volghens den voorgaende besluijte ende

heeft de vermaninghe anghenomen, verclarende nochtans

als t'andere tijden, dat hij die herberghe, ghenaempt „te

Moorseelen", niet verlaeten conde, dewijle hij daer dae-

ghelicx te handelen heeft mette luijden, om zijnder nee-

ringhe wille , biddende daerom , dat sulcx niet qualick van

hem ghenomen wierde, zo langhe als hij gheen onghere-

gheltheid en beghijnghe.

Vermaninghe en- GiUis van den Berghe ende zijn huusvrouwe , bij den die-
de schnltbekennin- -,, Tl",Tl 1 1 i.

ghe Gillis van den naren vermacndt , van dat sij ethcke mael van den avont-

Berghe ende zijn
jjj^ele ende oock van den kerckendienst sich onthouden

huusvrauwe.

hadde , daer beneven de consistorie beschuldicht , — ende
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ghevraecht , waeromme zij sulcx ghedaen hadden , wendden

voort zeker different tusschen hen ende Gillis Zeghers ghe-

weest hebbende, waer inne de consistorie, tot versoucke

van partien, mannen gheordonneert hadde, om de sake te

stichten; welcke mannen, zeyden zij, hem Gillis onghelijck

ghedaen hadden; buitendien, dat sij niet gheordineert en

hadden zijn cedulle wederom te moeten hebben, alsse be-

taelt soude wesen; ende wat debuoir hij an Gillis Zeghers

ghedaen hadde om de selve t'hebbene , en hadder niet con-

nen angheraeken, niet jeghenstaende datse te vullen be-

taelt was. Hieromme waren zij ontstelt in haer ghemoet

ende hadden daerom den dienst ende de sacramenten naeghe-

laeten, waerinne zij nochtans bekenden zeer qualick ghe-

daen t'hebbene. Bekende Gillis oock zijn schuit, van dat

hij de consistorie onrechteHek beschuldicht hadde, belo-

vende, hemlieden voortaen te beteren , ende wederom te stich-

ten de guene die zij souden mueghen ontsticht hebben. Hier-

mede zijn se voor dit mael bij der dienaers laeten henen gaen.

Actum 23en Martij 1570, voor Paesschen 's Donderdaechs.

Verschijnt Mr. Jan Engheh-am, gheeft an, als tanderen

tijden van H". Hoppesacq, hoe dat hij gheseit zoude heb-

ben , dat het boecxken , bij Enghelram ghemaect , was boos , Enghelram contra

godloos ende der kercke Gods schadelick. Versochte der ^23.
^°^^

halfven dat Hendrico upghelecht soude zijn, sulcx goedt te doe-

ne ende te bewijsen
,
presenterende in zulcken ghevalle open-

bare beteringhe. Zo aver Heus gheen bijstellinghe doen conde,

dat hij bekennen soude alhier, sich uut haesticheit vergre-

pen t'hebbende, ende beloven voortaen derghelijcke niet meer

te doene. Dit selve versochte Enghelram oock van Jere-

mias Ackerman, die tvoorseyde boucxken onlancx, als

valsch ende valscher leere te zijnen, verdoemet hadde;

item ghesecht, dat Enghelram daer met vele luyden om
den hals ende stroppen ghebracht hadde.

Hierup Hoppesacq voor consistorie ontboden , antwoordde

:
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„dat hij er t'sijnder tijdt up andtwoorden wilde, maer reserveer-

de den tijdt in sijne liberteit, sonder tzelve te willen doene als't

Enghelram beliefven zoude. Zeyde voorts, hoe dat hij

. 'tvoorseyde boucxken also helick i) achtede , als des Paus de-

creten. Doch up den persoon Enghelrami en hadde hij

niet te zegghen, want van sodane woorden, alsser hier

te vooren tusschen hen beyden gheweest zijn, is hij met

Enghelramo versoent, daer bij hij begheerde te blijven.

Jeremias , van ghelijcken ontboden voor consistorien , ver-

claerde, dat hij met hulpe van anderen metten eersten

wat uutgheven wilde jeghens 'tvoorscreven boucxken , 'twelcke

hij zeyde aireede onder handen te sijne, ende zo haest

het vulbracht soude wesen, wilde dat der consistorie com-

municqueren, ende alsdan versoucken te weten: wie rech-

ters zullen wesen in de zaeke? Zeyde naederhandt, hoe

datter niet en resterde, dan te weten, wie rechters zijn

souden ? dewelcke hij begheerde competent te zijne , opdat

de sententie oft uutspraeke bondich mocht wesen.

Besluyt der consistorie: dat men hiervan met ten eersten raet

vraeghen zal an 't Coetus. Daerentusschen beyde partien

,

zo wel Enghelram, als Hoppesacq ende Ackerman, ver-

manen sich stille te houden. Men zal ter eerster gheleghe-

ner tijdt daer wat in doen, opdat de saeke voleyndicht

zijn mach, zo haest het mueghelick werdt. Dit is aldus

de partien anghesecht.

Gheraert Janssen verclaerde voor consistorien, hoe dat

Versouck Geraert ^ijne dochtere , Weduwe van Anthony Jonghe , belooft es

Janssen.
j^q^^ ceneu Willem Trommel, Schotsman, die noothck be-

soignierende es in seker wercken der C. M*., ende zijn

zijne zaken zoo gheleghen, als dat hij nyet vertouven en

mach van trauwen. Daerom hij van den Bisscop van

Cantelberghe verkregen heeft litteren van consent, om te

mueghen trauwen in de Ynghelsche kercke , met ééne uut-

*) MelieJc; heilig.
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roupinglie , ende begheert niet min 3 uutroupinglien , name-

lick Saterdaghe, Sondaghe ende Maendaghe, dewijle het

al ledicdaghen zijn. Wierdt gheadvisert, alleenlick ééne

uutroupinghe te doene , ende dat sij trauwen souden , wan-

neer sij wilden , volghende huerlieden litteren van consente
,

ende up den zeker, die zij voor den Bisschop ghedaen

hadden , totter somme van in 100 sh. st. , van datter gheen op-

positie vallen soude.

Mr. Cornelis d'Hooghe, anderwarf bij den dienaers in schuitbekennin-

consistorien vermaendt , als hier te voren fo. 44 , andt- sjie Mr. Comehs
'

d Hooghe.

woordde, dat hij wel bekende onordentlick ghedaen t'heb-

bene, dewijle hij 'tfaict zelve met zijnder handt ghedaen

heeft, maer en conde niet verstaen, dat de daet in huer

selfven quaet was, dewijle het den persoon wel verdiend

hadde, submitterende hem nietmin int oordeel der con-

sistorie, dewelcke voor een besluyt gheadvisert heeft: dat

als morghen 2 auderlinghen gaen sullen tot Mr. Cornelis

,

dewelcke in harer presentien ende van de gene die present

waeren , int faict zijne schuit bekennen zal ende leetschap

bewijst. Dit heeft hij verwillicht.

Gilhs Zeghers met Mr. Matheux de Questere , Notaris, Gillis Zeghers
"

_ _
versouckt versoe-

verschenen voor consistorien
,
presenterende dezelve de ghe- ninghe met Gillis

casserde obligaetie van Gillis van den Berghe , om daer- ^^° ^^ ^^^
^'

mede te doene, zo het bevonden soude wesen noodich

t'sijne, versouckende daer beneven de voornoemde Zeghers,

dat Gillis van den Berghe ontboden wierde voor 'tnacht-

mael, om hen te reconcilieren van sodane verbittertheit

,

alsser tusschen beyden zoude mueghen gheweest t'sijne,

opdat sij met gheruster conscientie des Heeren Avondmael

begaen mochten. Dit es bij den dienaers verwillicht ende

gheordonnert , Saterdaghe naer de voormiddaechse predica-

tie te verschinen.

D'huusvrauwe van Jacques Wittewrongle dede angheven Besluyt angaend e

bij Lieven Hendricx , dat se huer ghedrouch angaende
tewrongie!^^

huere saeke in de discretie van den dienaers, Wierdt hem

8
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gheandtwoordt , dat deselve daerup letten souden, ende

jeghens Saterdaghe laeten weten , wat se er in besloten waren.

fol. 58. De saeke in deliberaetie gheleit, in wat forme de schuit

-

bekenninghe gheschieden sonde, zijn de dienaers eyndelick

eendrachtelick verdreghen, in de mannieren navolghende:

Schultbekennin- „Men zal der ghemeynte angheven, dat daer es een

wrongle°"*
'"^" ^eker zustere der ghemeinte , die binnen hueren huuse de

palen der eerbaerheit te buuten ghegaen heeft, zulcx dat

vele persoonen, daerduere gheërghert, suspitie ghenomen

hebben, ende gheruchte gheraaect is van meerder saken,

dan met neerstich ondersouck waerachtich bevonden es,

van welcker lichtveerdighe onvoorsichticheit zou , voor consi-

storie vermaendt, huere schuit aldaer ende voor meer an-

dere , die van der saeke mochten weten , bekent heeft."

Dits naer eenen ander forme, bij huer onderteekendt

,

afghelesen.

Angheven Nico- Verscheen voor etlicke auderlinghen ende beede den mi-
laiBendtangaende

njgtren, 'svoornoens in consistorien vergadert, Nicolas Bendt;
t annemen van ' o ' '

MarteaTaybijpro- verclaerde in teghenwoordicheit Jeremie Ackerman ende

Marten de Visscher, dat hij zeer ontrust zij uut eender

disputatie, in teghenwoordicheit Gillis Huereblocq ende V'^^

de Moor, ghehouden met eenen Marten Tay , welcke hebbe

de leere Lutheri in 't avontmale met grooten ernste ghedre-

ven, ende ware daerover, met toesien der dienaers, ten

Lutherschen avondtmale gheweest ; waer over hij achtede

,

deselve behoorde voortan met ons niet meer ten avontmale

toeghelaeten te wordene , dewijle de doipe ende dat avont-

mael alleene den rechtgheloovighen toequam. Want waren

Lutherus ende Zwinglius gantsch verscheiden in ghevoelen

van Christo, jae, achtede den Christum, die Lutherus in

den avontmale dichtede , so onrecht , als den wederdooper-

schen ; ende so men dese Lutherschen dispenseren wonde

,

dat men se ten avontmaele toelaeten woude , zo hadde men

(zeijde hij) teghen recht beswaret de guene, die van con-

scientie weghen, gheen tuijghen hadden nemen connen,
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waer toe men se nochtans ten eijnde ghedronghen hadde.

Item zoude hij oock selve also niet langhe eenicheit met

ons houden konnen. Maer, ghelijck als hij zijn ghevoelen

hadde veranderen moeten ende deser kercken leere een-

drachtich annemen, also moeste men dese oock daertoe

drynghen.

Wordt hiervoor andwoorde ghegheven: de teghenwoordighe

dienaers wouden hierover met der volle consistorie spreken.

Actum 25 Martij, Paeschavondt 1570.

Verscheen voor consistorien Olivier Brassen, verclaerende , oiivïer Brassen

hoe dat hij huwelicken sonde , van morghen in 8 daghen , 11^^°^^^

in een ijnghelsche kercke , met eenen ijnghelsche dochtere

,

ghenaempt Elijsabeth Rogiers , versouckende daerom in

onse kercke 3 uutroupinghe ghedaen thebbene, namelick,

Sondaghe, Maendaghe ende Dijssendaghe , oft ééne voor

al. Wierdt gheadvisert: ééne voor al, dewijle hij dry uut-

roupinghe hadde in de ijnghelsche kercke.

Verscheen Gillis van den Berghe met zijnder huusvrauwe , Gillis van den

de welcke ten vermane van de dienaers belooft hebben ^fs^l
consentert

int schueren zijn-

(ende voornemelick Gillis) , als morghen voor de predicatie der obligaetie etc

te verschinen, om met Gillis Zeghers te versoenen voor

den avontmaele, consenterende oock in de schueringhe

zijnder obligaetie, sampt andere sticken der questie an-

gaende, daerup d'arbitraige gheloopen es tusschen hem

ende GilHs Zeghers voornoemd. Dienvolghende es d'obU-

gaetie ende d'arbitraighe van de mannen, thuerlieden bee-

der presentie, gheschuert. Gillis es ook sanderdaechs

verschenen ende versoent met Zeghers. Ziet breeder hierof

foliis 59 en 60. foi. 59.

Actum 30en Martij 1570 'sDonderdaechs.

Vermaninghe an
Verscheen Clement Woulters , ontboden sijnde bij den Clement v^ouiters

j. • Ji. ji. •• 1 1 il ende zijn huus-
dienaers; wierdt vermaendt sijnder erghernesse met dronc- vrouw.

8*
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kenscap begaen, ende sijnder onghehoorsaemheit , dat hij

voor consistorien niet commen was , tot 2 so 3 mael ghe-

dachvaert zijnde. Excuserde hem dat zijn huusvrauwe

mede was ontboden, ende lach zieck van der peste.

Item zijn dronckenscap , zeyde hij, en was zoo groot

niet. Was niet min te vreden, te volgen sulcx als de die-

naers over hem ordonneren souden. De vrouwe seyde van

avontmaele ghebleven tsijne duer hare cranckheit, ende

oock dat se verstaen hadde, 'tavontmael huere afgheseit

gheweest thebbene. Wordt vermaendt niet meer af te blij-

ven}, ende haer te versoenen mette guene, die haer ver-

maendt hebben van haren achterclap teghen de dienaars.

Ende aengaende Clement, wierdt noch uutghestelt ende

vermaendt, sich met God te beraeden, tot dat men hem
ontbieden soude; de dienaers souden middelertij dt voorder

vernemen, hoe openbaer dat zijn dronckenscap gheweest zij.

Bent^van 't boucx- ^P zekcr vertooch voor consistorien
,
ghedaen bij Nicolas

ken Engheiram. Bent in presentien van Hendrick Hoppesack ende Jere-

mias Ackerman jeghens tboucxken van Mr. Jan Enghelram

,

als onder anderen, dat d'opscrift oft tijtle ende d'eynde

niet goedt en waren: d'opscrift, om dat tzelve luydende was

„Uutspraeke etc", twelck gheen privaet persoon, sonder

consent der ghemeinte , of predicanten ten minsten , en ver-

mochte so te doene: d'eynde, om dat hij screef „tot,de

strijtlustighen", twelck der Christenen manniere niet en

was; gaf oock daermede de authuer te kennen, dat zijn bouck

niet recht en was , anders soude hij niemandt daer teghen tot

strijdt beweghen. Versouckende daerom de voorseyde Nicolas:

zo dese consistorie daer over oordeelen soude , dat se eerst

bedencken willen , wat oordeels daer elders over ghegaen zij.

Item dat hij van dese consistorie onghemoyt mocht blijven,

mits dat tboucxken sonder consistorie begonnen was etc.

De dienaers, up al ghelet, hebben eendrachtehck voor

andwoorde ghegheven, dat men in de saeke metten eersten

doen sal wat redehck ende billick was, vermanende Bent



117

ende den twee anderen, hemlieden daer en tusschen stille

te draghen. Wierdt voorts besloten , dat men in de naeste

Coetus oft maentlicksche vergaderinghe der dry uutlandsche

ghemeinten , de saeke van tboucxken naecktelick voorstellen

soude ende raedt vraghen, hoe men alle diffrenten dien-

aengaende mochte voor eeuwelick nederlegghen.

Actum 2en Aprilis 1570 Sondaechs.

Verscheen Aernoult de Keysere met Eyken van Eicken- Aemouit de Key-

daele , mette welcke ghehandelt es gheweest hier te voren , ^"^^
Ekkendaele!"

ziei foliis 28. 36. 62. Item zekeren twjchnisbrief van Noor-

wichs. Wierdt van hemlieden verheyscht tuychnis van 'tover-

lijden van Eykens eersten man. Antwoorde Eyken, gheen

tuychnis t'hebbene noch connene bijbringhen, dan dat zekere

persoonen eenen brief ghelesen hebben, vermeldende van

't overlijden haeres eersten mans. Voorder ghevraecht, zeyde

hoe dat se huer de letste reyse verabuserde met te segghen

,

dat hueren man te Bruessel was ghestorfven, want huer

beter bedocht hebbende , zo es hij ghestorfven te Dort in

Hollandt 2 of 3 jaeren naer den couden wintere , doch en

weet sou daer van anders niet , dan van hooren zegghen.

Want als sou de tijdinghe hadde van zijn overlijden, reysde

daer henen, ende verhoorde daer, dat hij in eenen cleer-

makers winkle ghestorfven was. Voorder ghevraecht, hoe de

cleermaeker hiet, wat persoonen datter bij waren als hij

starf , waer hij begraven was etc, — en wiste gheen breeder

bescheet. Bekende voorts dat se debvoir ghedaen hadden

,

om inde IJnghelsche kercke te trauwen.

Item dat Aernoult teghen sommighen persoonen gheseit

hadden, datse buuten Bisscopsgate i) ghetraut waren.

De dienaers, up al ghelet, hebben hen beyde vermaendt,

1) "Bishopsgate Without" naam eener wijk , die bij "Bishops-

g ate Within" begint. Deze laatste begint in de City, tusschen Cornhül

N°. 61 en Leadenshallstreet N°. 158.
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neersticheit te doene , om souffissant tuychnis te crijghen van

'toverlijden van Eykens man. Item, hemlieden te wachten

van eenighe IJnghelsche pastueren te soliciteren om te

mueghen trauwen, dewijle zij dezelve also bedrieghen sou-

den; ende onthier ende donderdaghe soude men breeder

up de saeke letten, belastende hemlieden jeghens dan

weder te verschijnen.

Wordt anghe- Verscheen Jan Clercx, Mr. Matheux Verhomme ende
brocht dat Arnoi- Cornelis Joosscn, diakenen, verclarende, hoe dat sii verstaen
dusStuerendeMr. ' ' ' j

Cornelis van der hebben , dat in zeker pesthuis in de Minorisi), daer men

ontgaen int drync- d'aelmoesse van de ghemeinte ontfanct
,
groote onghereghelt-

'^h"ith^t

°°^^^''^'
^^^^ ^^^^ dronckenscap begaen wordt, versouckende dat

dat de dienaers hier up acht willen nemen. Ghehoort hier

up Phihppum Garcy affimerende , dat hij hiervan groot ghe-

ruchte ghehoort hadde
,
jae selfs onder d'Ynghelschen , ende

dat Arnoldus Stuer, visiteerder van den siecken een was

van degene, die daer ten huuse hadden sitten drincken,

—

de dienaers hebben goedt ghevonden, Beatrix, de verwaer-

ster van de ziecken , in consistorie te laeten commen ende

huer te examineren. De welcke binnen commen zijnde ende

ghevraecht naer de waerheit van de saeke, heeft gheseit,

hoe dat eerstmael Mr. Cornelis van der Maze , chijrurgijn

,

daer was commen met zijnen zuene ende droncken onder

hen 3 so 4 potten biers; daernaer, ontrent den 2 of 3

uren naer noene, quam Arnoldus, die bleef daer zittene

tot den 7 uren; daer quam oock een Jacques, boeckpren-

ter, met eenen scrijnwerker , om haar te spreken; item

noch 2 ijnghelsche vrauwen, die bij drancke waren, de

welcke ter stondt vertrocken. Ende daer mochten in alles

ghedroncken zijn 8 zo 9 potten biers, ende men sanck

overluudt den 51. Psalm.

De dienaers , de voorseyde Beatrice (hoe wel sou van der

1) Minoris: straat in het oostelijk gedeelte van Londen, tusschenAld-

gatehighstreet en Towerhill.
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ghemeinte niet en was) vermaendt hebbende, dat se haer

stichtelicker behoorde te draghcne ende van dronckenscap

,

daer se seer berucht af was , te vermijdene , twelcke sou be-

loofde voortante doene, hebben gheadvisert: Arnoldum Up

t'ontbiedene met Cornelis van der Maze ende zijnen zone,

maer te vooren noch eenen broeder te hooren, die oock

van de zaeke weet.

Actum öea Aprilis 1570 'sDonderdaechs.

Jacob Machen, weduwnaere, versouct te mueghen trauwen JacobMachen ver-

met een IJnghelsche weduwe
,
ghenaempt Elyzabeth Reyls ,

^""^

in onse kercke. Gheadvisert ende hem voor andwoordb

ghegheven, dat bijt rauwen soude in een ynghelsche kercke,

dewijle hij de spraeke wel can, ende zijn bruut gheen

duijtsch en can, salvo dat hij beijde, tot men in onse kercke

drij uutroupinghen ghedaen hebbe.

Verscheen Nicolas Bent, verselscapt met Jeremias Acker- VersouckBenten-

1 -, -, 1 ,• 1 jj. 1 •• dehandelinarhe der
man, versouckende onderrechtmghe van tannemen bij pro-

go^gjstQ^jg^jjjgjtgjj

testatie van de persoonen van Marten Taij ende Pieter de welven.

Bert. Item, oft Joannes a Lasco, zalegher ghedachten, bij

protestactie metten Lutherschen ghecommuniceert heeft, zo fol. 60.

men zecht. Item , of wijier zalicher ghedachten D. Uuten-

hovius met eenen briefve zulcx zoude bevesticht hebben,

ende wat van dier sake wesen mach. Jeremias verclaerde

hiervan oock onderwijs begheerende.

Ghevraecht, waeromme zij sodane onderrechtinghe ver-

sochten, andtwoorde Bent, hoe dat hij Marten Taij eens

op de bursse anghegaen es, hem vraeghende, hoe hij

ghemoet was, ende of hij noch zo ghesint was in de leere

Martini , als te vooren etc. Hierup verandtwoordde hem
Taij in deser voughe: „Ghij en verstaet de saeke niet,

ghij wilt wijser sijn dan den Superintendent Joannis a

Lasco was ende Joannes Uutenhovius, salegher ghedach-

ten, jae de gantsche ghemeinte van Londen. Tsurplus ver-
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sochte Bent te verclaren in presentie van eenen diaken,

die over desen handel als ghetuughen gheweest hadde.

Wierdt belast, voort te varen met zijn verclaers, ende so

men bevonde noodich te wesen, dat de ghetuijghe binnen

quame, men soude hem inroupen.

Verclaerde dan Bent wijder, dat Marten zeijde , dat wijlen

a Lasco en Uutenhovius met de Martinisten up protestatie

ghecommuniceert hadden; dit en conste Bent, zeijde hij,

niet verstaen, namelick als dat men eenicheit houden

soude mette guene, die verscheijden zijn met ons in de

leere ende ons lasteren ende naer ons leven staen.

Marten Taij , voorder bij Bent ghevraecht , wat hij hilt van

den doop, zeijde, dat de zalicheit te soucken was in twater.

Item, dat hij liever zijn kinderen in de Pausche kercke soude

laeten doopen, dan datse onghedoopt souden blijven etc. Hier-

up rees zeker disputatie , ende dewijle Taij sich altijts beriep

up sijn protestatie bij hem ghedaen,ende dat a Lasco ende

Uutenhovius voor goedt anghezien hadden, up sulcke pro-

testatie eenicheit met elcanderen te houden , zo was hij

,

Bent ,
ghenootsaect gheweest de saeke der consistorie an te

gheven.

D'advisen ghevraecht rontom ende wedervraecht , es

de resolutie eijndelick hierup vervallen: Te wetene, hoe

dat dit een particulier faict es, gheschiet tusschen broeder

ende broeder onder 3 zo 4 personen, derhalfven zoude hij

Nicolaes vermaendt zijn , met Jeremias , Marten Taij private-

lick an te spreken ende te vermanen van de feijlen, die

sij in hem zouden mueghen bevonden hebben , ende zo

Marten sich up eenighe schriften oft andere tuijghenisse

beriep , dat hij bijstellen zoude. Dit al naer ordene der

Christelicke discipHne, ende zo Marten hen geenssins hoo-

ren woude, dat sij dan de saeke an consistorie bringhen

souden ; de dienaers wilden doen sulcx als zij dan bevinden

souden billick te sijne. Voorts Bent te vermanen, hoe dat

hij hem selven onbehoorlick om dese saekcn van den letsten
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avontmale afghesondert hadde, van welcke erghernisse hij

boete ende der ghemeinte ghenouch doen moeste.

Dese resolutie es hem aldus angheseit. Nicolaes verclaerde,

hem nijet ghenouch ghedaen te sijne, ende en wiste niet

(zeijde hij) hoe hij de vermaninghe anlegghen zoude, dewijle

zijn zwaricheit daerin nijet en bestondt, maer versochte

alleenlick een clare andtwoorde van t'ghevoelen deser kercke

up t'poinct, van ijemant in de ghemeinte an te nemen bij

protestatie , ende of wijlen zaligher memorien a Lasco ende

Uutenhovius , sampt oock dese ghemeinte , van sodane ghe-

voelen sijn gheweest? De dienaers persisterden bij haeren

voorgaenden besluijte.

Verscheen Aernoult de Keysere, presenterende der Consis- Handeiiinghe met

torie seker scrift, inhoudende seker excusen ende verandt- 39^ 56,' 62.

woordinghen van sommighe woorden, die zijn huusvrauwe

te cort oft onvoorsichtich ghesproken hadde; item zeker

scultbekenninghe. De dienaers , tsamen ghedelibereert heb-

bende, hebben volghende de resolutie, maendaghe in Coetu

ghenomen, den voerscreven Aernoult angheseit ende ver-

claert, hoe dat hij notoirlick met Eyken van Eickendale fol. 61.

in hoererie was levende, dewijle sij nyet ghetraut en wa-

ren, ende oock niet trauwen en consten, voor dat hij

claer en duytlick bescheet brachte van toverlijden van

Eykens eersten man, waer of stercke presumptie ende

gheruchte liep, dat hij noch in leven was. Vermaenden

hem derhalfven, voor so vele als hij een lidtmaet deser

ghemeinte was, ende hem der discipline onderworpen hadde,

dat hij van tvoorseyde Eyken van stonden an scheyde.

Ende, zo hij behoorlick bescheet t'e'enigher tijdt crijghe

van toverlijden hares eersten mans, dat hij sulcx an de

consistorie bringhe , de dienaers willen als dan doen ende in de

zaeke raeden , zo se nae God sullen bevinden behoorende.

Actum 9 Aprilis 1570 Sondaechs. Schultbekennin-

ghe Mr. Cornelis

J>aer dien Mr. Cornelis van der Maze vermaendt es ghe- van der Maze.
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weest in Consistorien van zeker lichtveerdicheit ende over-

daet in drijncken begaen, als hier vooren staet fo 53, ende

hij verwillicht hadde, nae te commen, sulck als de dienaers

over hem ordonneren souden, so es eyndelinghe besloten

ende hem angheseit, dat hij ten sekeren daeghe verschi-

nen zal met 2 ouderlinghen voor de guene , die hij metter

voorseide daet vererghert heeft, ende bidden om Chris-

tus' wille, dat se hem sulcx vergheven.

Schultbekennin- Arnoldus Stuer, outboden in Consistorien , is bij den die-

g e rnou eur,
^^^^^-^ ^^^^ vermaendt gheweest van onordentlicheit , met

voorscreven Cornelis Vermaze begaen. Te wetene, van

dat hij met hem 3 so 4 uren, naer zijn selfs kennesse,

hadde gheseten ten huuse van eenen siecke van de peste,

daer men dranck ende sanck, ende denselven Cornelis

(die hij nochtans selve als een persoon totten dranck ghe-

neghen, tanderen tijden, anghegheven hadde) niet ver-

maendt in tijds te vertrecken , ende zijn patiënten te gaen

cureren; in summa dat hij hem inde voorseyde compaignie

niet als een predicant ende vermaender ghedreghen heeft

,

maer duer zijn presentie ende zwijghen gheconnivert tot het

dronckenscap ende onordentlicheit int singhen aldaer be-

gaen. Hier jeghens heeft Arnoldus diversche excusen voort

ghebrocht, ende es niet min eyndelinghe te vreden ghe-

weest, wederom te stichten, die hij soude mueghen ont-

sticht hebben , ende zijn schuit te bekennen. De dienaers

hebben gheordonnert als boven van Cornelis Vermaze.

Adviesen ende re- Daor es ghcrcsolveert , bij ghemeenen besluyte der Con-

men mette diake- sistorio ende diakenen , van tonderhouden des dienstes ende
°^°- der predicanten. Voorts, van topbringhen van den tachter-

heden ende lasten der aermen, dat ter eerster gheleghe-

ner tijdt, twee ouderlinghen ende twee diakenen in elcken

wijck ommegaen sullen van huuse te huuse ende neerste-

lick vermanen een yder tot contributie: te weten, voor

den predicanten maentlicks, ende voor den aermen weke-

licks, elck nae zijn vermueghen. Die langhe in de ghe-
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meynte aireede gheweest zijn, ende niet en hebben ghe-

contribuert, te vermanen tot uplegghinghe van de achter-

stallen; die sich wel ghequeten hebben tot nu toe, te

bedancken ende te bidden, dat se continueeren; die aver

qualick haer debvoir ghedaen hebben, dapperhek te ver-

manen ; ende die als dus nyet willen gheven — uutgheno -

men die van den aermen leven— up te teekenen, om haere

redenen af te vraghen in Consistorien,

Ten anderen , overmidts datter zeker dachten ende mur-

mureringhe waren over de ghemeente, van dat Arnoldus

Stuer, visiteerder van de siecken, van de aermenghelde

eensdeels ghesalarieert was, so es oock gheresolvert ende

besloten als vooren: dat de dry predicanten loten sullen,

ende so wie het lot valt , die zal in stede Arnoldus dienen

,

salvo dat Mr. Jooris, die noch zieck es, eenen in zijn

plaetse zal mueghen stellen, tot hij ghenesen werdt ende

machtich zelve zijnen dienst te vulbringhen. *°1* ®2.

Ten derden, dat men alle Dysendaghe nae de predi-

catie in Consistorien propositien doen zal, om also de

broederen, die begaefd zijn te beprouven ende oorsaeke

te gheven , om meer te leeren , ende sich selven te

oeffenen int verstandt van Godes woordt. De persoo-

nen, hiertoe bequame zijnde, waren als doe benoemt,

onder anderen de naevolghende : Gisbertus Joannis , Joës

Cubus , Joannes de Cueninck , Lucas Claessene , Jan

Davelu, Pieter Carpentier, Pieter de Bert, Philippus

Garcy, Mr. Matheux Verhomme, Jan Lamoot, Gheer-

aert Artijs, ende meer andere.

Actum 13 Aprihs 1570.

Mr. Jan Ynghelram versochte andwoorde up seker stuck, Versouck Ynghel-

te vooren bij hem der Consistorie anghegheven. Wierdt hem

bij den dienaers gheandtwoordt : dewijle zij weynich in

ghetale waren, dat se moesten vertouven totten naesten

Consistorie daghe.
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Gheeraert Artijs Gheeraei't Artijs versouct ziin kindt ghedoopt thebbene
versouct ghetuij-

ü o x

ghen te mueghen eiide daerover als ghetuyghen te mueghen nemen 2 per-

soenen , namelick een man ende vrauwe, die van de ghe-

meinte niet en zijn. Accorderen, de vrauwe te mueghen

nemen, dewijle zij voor een ynghelsche anghesien wordt,

ende ter surpluse Gheraert ghebeden, ghetuyghen van de

ghemeinte te willen nemen, om de ordene t'onderhouden.

Actum 16 Aprilis Sondaechs.

Vertoochden de diakenen , hoe dat daer was eenen GilUs

Schoonhave, eertijts predicant te Wormhout i) in Vlaenderen,

diakenen. ^^^ sijuen dienst ghepresentert hadde , om de siecken te visi-

teren in de plaetse Arnoldi , begheerende van den dienaers

te weten, wat se hier inne ghesint waren te doene. Naer

langhe deliberatien hierup ghenomen, es eyndelinghe metten

diakenen besloten gheweest, den voorseyde Schoonhave te

accepteren bij provisie, dewijle daer nu zeer weynich ziec-

ken zijn, ende dit sonder prejudicie van den besluyte, over

acht daghen ghemaeckt, daerup men breeder zal mueghen

adviseren, so ons de Heere meer versochte; dien volgens

es de voorseyde Gillis anghenomen gheweest bij provisie.

Verscheen Jooris Moyensz"^, verclarende hoe dat hij heeft

eenen dienaer, die broeder es deser ghemeinte, de welcke
VGr30ïiclc Joris

Moyenszn. liem corts ten huwelicke begheven soude met een der sustere

der ghemeinte, ende dewijle zij beede zeer aerme sijn, zo

versochte hij an den dienaers , dat men ten daeghe van den

huwelick zoude mueghen staen voor de kerckdeure met een

schuetele, om de goetwillicheit van de broederen daer te

versoucken. Dit versouck wierdt bij den dienaren gheaccor-

dert. Van den stoele aflesen: dat de persoonen sulcx begheert

hebben an de dienaers om huerheden ghesteltheits wille,

Wierdt ghelesen seker scriftt bij Mr. Jan IJnghelram,

Deiiberaetie ende
o^^^g^^Sheven 6n Aprilis an de consistorie, daerbij hij

advijs der auder- sich hooghclick bcclaechde , dat de dienaers gheen eiinde
linghen angaende

't scrift van En-
ghelram overghe- 1) Wormhout. in Fransch-Vlaaaderen.
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en maecten tusschen hem ende Hendrick Hoppesacq
, ghevea der Con-

die met meer andere broederen seker boucxken, bij hem,
eDde"^zVn*boucxr

Mr. Jan, overetlicke jaren in drucke laeten gaen, beschul- l^^"-

dicht hadden, als „boos, godloos ende der kercke Gods

schadelick, des Paus decreten ghelijck, een boucxken waer-

duere vele luijden an stroppen ende galghcn commen waren"

etc. Betvoorts ' ) den dienaren int selve scrift ansegghende

,

dat se hiermede bewesen, dat hem der ghemeinte bauwe

niet also , als hem wel betaemde , ter herten en ghijnck

,

dat se gantsch sorgelooslick ende ongheacht de saeke, tzij

ten gheluckighen oft ongheluckighen eijnde , daerhenen drij- ^ol- 63.

ven lieten, Item, so des voorseijde Hoppesacqs ende zijnen

metpleghers beschuldinghen recht waren, dat hij, Mr. Jan,

niet alleene uuter ghemeinte ghestooten ende den Satan

behoorde overghelevert gheweest thebbene, maer souden

oock de dienaers selve sulcke straffe weerdich sijn, die

hem dus langhe sonder eenigh vermaen ende straffe de

handen over thooft ghehouden , ende boven dien in Febru-

arie lestleden tuijchnis briefven ghegheven hadden, dat se

up zijn gheloove noch leven niets vsisten te zegghen.

Up al twelcke de auderlinghen bij ghemeenen accorde

ende bestemminghe gheadvisert hebben: Mr. Jan an te

zegghen voor andwoorde sulckx als hiernae volcht, doch

met sulcke reservatie, dat sij de saeke noch breeder in

de maenlicke versameHnghe der 3 uutlandischen ghemein-

ten (Coetus) begheerden te communiqueren. Alvooren de au-

derlinghen protesteren , dat se gheen onordentHcheit van spre-

ken excuseren willen ; verclaren dat se niet eijghentlick voor

calomniatuers houden en connen die persoonen, die ghe-

seit hebben , dattet een bloetbouck es , des Paus decreten

ghelijck etc, voor dat van den bouck behoorlicken ghe-

oordeelt zij, of hij te approberen, oft reiecteren es.

Ten 2eii om van den selven behoorlick te oordeelen,

1) Betvoorts: destijds gebruikelijk voor: Voorts.
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zijn van advijse, dat Mr. Jan den selven sal translateren

of doen translateren in fransche tale, om als dan bij dese

consistorie anderer ghemeinten advijs ende oordeel daerup

mede te versoucken; laetende te vooren weten de per-

sonen, die den selven beschuldicht hebben, dat sij hare

stucken ende redenen an de consistorie bringhen.

Ten 3eii, dat men over beede sijden een silentie impo-

neren sal totter tijdt, dat van den boucke in der voor-

screven mannieren gheiudiciert zij, sonder nochtans daer-

mede te willen prejudiciëren den guenen, die zijn advijs

van den bouck gheven soude, als hij dies ghevraecht ware.

Ten 4eii, hebben de auderlinghen Mr. Jan vermaendt,

dat hij hemlieden t'onrechte bij sijnen voorseijde scrifte

beschuldicht heeft van sorgheloosheit ende onachtsaemheit,

hem vermanende sodane ghevoelen af te legghen, dewijle

zij niet uut sorgheloosheit, maer uut christelicke sorgvul-

dicheit de saeke te langher hadden laeten anloopen , vree-

sende dat se duer tverhaesten der saeke te cort of te

lanck hadden moghen doen. Voorts hem vermanende, hoe

dat hij qualick applicerde het gheven van het tuijchnis-

brief in Februarie lestleden , ende voortan hem van sodane

mannieren van scriven te mijden.

Beede de ministers, namelick D. Gotfridus ende Barth.,

hebben van contrarien advijse gheweest, ende versocht men
soude het selve oock anteekenen in dese mannieren: „De

consistorie en heeft haer des boucx niet an te trecken,

maer moet alleenlick de beschuldighers uplegghen , dat sij

haer onrecht bijstellen, om diversche redenen bij hem-

lieden gheallegiert." Wierdt Mr. Jan ghelesen de voorseijde

conditionele andwoorde der auderlinghen , die daerof copie

versochte, ende daernaer ten minsten de summa daervan

up te mueghen teekenen in sijn tafelboucxken. Wierdt

hem tzelve gheweijghert, omdat het ghene gantsch absolute

ende resolutoire andwoorde en was.
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Actum 20ei Aprilis 'sDonderdaechs.

Verscheene Franchois Clercx ende Cornelis Jooss, dia- VersouckComelis

konen, versouckende een rekeninghe te doene van een seker

sterfhuus ende verkoopinghe van goederen bij hemlieden

ghedaen, toecommende een weseken, overmidts dat Cornelis

ghesint was zijn vertreck te nemene. Wierdt besloten dat

Cornelis voorscreven de rekeninghe onderteekenen ende in

handen van Franchois Clercx laeten soude , omme namaels

nietten anderen diaken daervan te handelen.

Jacob Janssen vermaendt sijnde, waeromme hij den 12en Vermaninghe.an

Martij in deze ghemeinte niet en verscheen , omme totter jaen.

schultbekentenesse , die als doe van den stoele afghelesen

werdt, zijn jae woordt te gheven, zo hij den ö^n Martij selve fol, 64.

bewillicht hadde , heeft zeker ontschuldinghe., van nootsae-

kelich verhindert te zijne, t'voorghewent. Wierdt eijndelick

gheresolveert , dat men Sondaeghe naestcommende de saeke

noch eens verclaren ende aflesen sonde, ende dat hij als-

dan zijn jaewoordt daer up gheven soude. Hier over es

hij uutghegaen; om sich daer up te beraeden.

Actum 27 Aprilis 'sDonderdaechs.

Jan Enghelram gaf over zeker lanck scrift , angaende Eugheiram pre-

..
'

, ,.. -, ,. -111 11 senteert der consi-

zijn boucxken ende zijne wederpartien, sich beclaeghende , gtorie een scrift.

dat de consistorie hem gheen recht doen en wilde, met meer

ander redenen ende doleancen, breeder in zijn voorseide

scrift begrepen.

Andtwoordde de consistorie dat se persisteerden bij den

andwoorde, den 6"" Aprilis ghedaen, ende zo hij ijet te

segghen hadde daer jeghens, zo hij bij sijn scrift scheen

te verclaren, dat hij sulcx voor den eersten anstaenden

Coetus overbringhen soude.

Ten anderen , dat hij onbehoorlick de consistorie beschul-



128

dichde, als ofse de partien droughen, daer de selve con-

sistorie nochtans up verscheijdenmael voortijts verclaert

hadde , dat se metten alder eersten met goeden advijse an-

derer kercken daer in handelen soude. Ynghelram repli-

ceerde, dat hij der consistorie andwoorde van gheender

weerde en hield , ende dat hij de saeke soude moeten voor-

der bij ander rechters brijnghen. Wierdt wederom hem

gheandtwoordt, dat men, volghende tadvijs van den E. Bis-

scop, de saeken daer swaricheit up viele in Coetu bringhen

soude, ende daer naer noch sijner E. hulpe ende advijs

versoucken, soot van noode ware.

Ynghelram, hierup uutghegaen zijnde, wierdt andermael

ingheroupen ende ghewaerschuut, zo hij yet in dese saeken

dede , om die voor eenen anderen rechter te brijnghen , eer

de consistorie met het Coetus daerup ghedelibereert hadde

,

dat zulckx met onwille der consistorie gheschieden zoude.

Andtwoordde Ynghelram , dat hij wilde staen ter correctie

,

zo hij sich qualick droughe.

Versoucke Tog- Verscheen W"^ Togghe , versouckende te wetene , wanneer

hij ontfanghen soude zijn ghedebourseerde penninghen voor

de ghemeinte. Item of men hem gheen ander andwoorde

en behoorde te gheven up zijne vraghen , die hij in Coetu

voorghegheven hadde. Wierdt hem gheandtwoordt : angaende

de penninghen, dat men met ten eersten daer of yet be-

sluijten soude, als de broeders der Consistorie al bij een

waren ; ende aengaende tweede : dat de dienaers sich hielden

an den besluijte , in Coetu den Sen Aprilis ghegheven , ende

hem angheseit.

Togghe ende Pa- Gaf daemaer de voornoemde Togghe een scrift over, bij

scrift over.*^"

^^° tem ende Jan Davelu onderteekendt , inhoudende sommighe

beswaerstucken teghen de Consistorie , waerup deselve voor

andwoordde gaf, dat se hen beraeden ende ter bequamer

tijdt daerup andwoorden souden.

Hendrick Hoppe- Verschcen Hcndrick Hoppesacq, verclarende dat hij ghe-
sacq neemt verlof , . . i i i n t , i

an de consistorie, smt was over zce te trecken , begheerende dat men hem
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vergheven wilde, waerinne hij sich uut haesticlieit soude

mueghen eenichsins vergrepen hebben, zo hij van zijnent

weghe vergaf dengenen , die hem te cort mochten ghedaen

hebben in eenigher mannieren. Vermaendt zijnde , of hij wel fol. 65.

gherust was angaende de saeke, tusschen hem ende Yn-

ghelram, van tboucxken, ende dat hij. zijn conscientie wel

examineren soude , — verclaerde : dat hij teghen Ynghelrams

persoon nyet en hadde, maer wilde hem helpen zo hij

mochte, als zijn broeder; dan, so vele zijn boucxken be-

langde, persisterde bij het guene, dat hij daer of anghe-

gheven hadde; zo hij nochtans in dien deele hem met

eeneghe hefticheit der woorden mesgrepen hadde, ver-

claerde dat hem sulcx leedt was. Hierup belast zijnde uut

te gaene, es besloten gheweest, hem te vraghen, of hij

sich den oordeele , dat over het boucxken hiernaer or-

dentlick uutghesproken soude zijn, t'ouderwerpen wilde.

Hierup ingheroupen, heeft verclaert, dat jae; voorder zo

hij bevonden waere, qualick ghevoelt ende ghesproken theb-

bende, tvoorseyde boucxken angaende, dat hij bereet was,

t'allen tijde zijne schuit daer van te bekennene.

Verscheenen Jan Clercx ende Claude Dotignys , overghe- Angheveu ciercx

vende seker scrift , waer inne sij sich beclaechden , dat se
'^'^ '^ ° '^°^^'

niet vuldaen waren up haere versoucken, den 25. Februarij

scriftelick overgheghevene , inhoudende 5 sonderlinghe stuc-

ken , waerinne zij achteden , der discipline te cort gheschiet

te sijne. Wierdt gheandtwoordt: ghemerct zij voor den ar-

bitren nyet en waren verschenen, zo hemlieden angheseit

was, dat zij daer over de Consistorie broeder niet be-

hoorden te molesteren, refererende hemlieden ten surpluse

totter andwoorde, den voorseiden 25 Februarij ghedaen.

Verschenen Nicolas Bent ende Jeremias Ackerman, ver- Angheveu Bent

clarende, hoe dat sij bij Marten Tay gheweest, ende hem '"''^ Arkeim.in.

(zo hen opgheleit was) vermaendt hadden, waer over hij

hemlieden — zeyden sij — meest voldaen hadde. Doch was

hemlieden de conscientie des te meer verswaert, dat men
9
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de Martinisten also ter glieraeinte was toelatende. Ver-

sochten derhalfven, dat men hemlieden voor dese reyse

van tnachtmael woude laeten afblijven, om dat sij in haere

conscientien sich niet en consten gherust stellen, ten

ware dat D. Gotfridus hen daerinne voldede. Ghevraecht

zijnde, waerom zij D. Got. meer dan andere anspraeken,

zeyde Bent , dat hij verstaen hadde , dat D. Got. tot sulck

een acte van alliance metten Martinisten te maeken be-

willicht hadde , zijnde tot Franckfurt oft elders. Zo hij sulcx

ghedaen hadde, zo vonden sij sich beswaert, zo niet, waren

gherust. D. Gott. andtwoordende verhaelde, hoe dat hij

gantschlick van dier saeken (zo vele huerlieden voorghe-

wende acte ofte brief anghijnck) niet en wiste, noch oynt

eeneghen broederen gheraeden hadde, metten Martinisten

te communiceren, oft kinderen te doen doopen, maer

conde 't contrarie met opene briefven dergener, die sich

naermaels sijnder daer over bedancket hebben, bewijsen.

Nicolaes ende Ackerman naer diversche woorden verclaer-

den, dat se niet tot verachtinghe der ghemeinte oft eene-

gher persoonen, af en bleven van 'tnachtmael, dan alleene

om de gherustheit haerer conscientien wille , biddende , men

soude se om Godes wille daerinne draeghen.
Saai ende ande- Verschecnen Saai, IJnghelram ende Dotigniis, sprekende

ren versoucken be-
' o o j ? r

taiiughen van ach- van hare achterstallen, die sij voortijts noch anghegheven

hebben, een yder presenterende een bijsonder scrift daervan.

Wierdt gheandtwoordt , dat men daer over tsijnder tijdt

spreken ende handelen soude, om te siene , hoe men den

fol. 66. besten middele daerin souden mueghen ghebruycken.

Actum 29en Aprilis Saterdaechs.

Handelinghe en- D'audcrlinghen hebben t'scrift, t'welck W™ Togghe den

auderlinghen L de
^"^^^ Aprilis in cousistoricn overghegheven hadden thaerlieden

diakenen. lastc, den diakenen voorghelesen, uut oorsaeke dat W"> voor-

screven eerst daervan in haer lieder presentie mentie maecte

;
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hebben insghelijcken ghelesen de andwoorde, up W"is voor-

screven bezwaerstucken bij hemlieden ghemaeckt, op dat

sij diakenen , weten souden , hoe dat Togghe de consistorie

beschuldicht hadde ende hoe deselve consistorie met hem

ghehandelt hadde. Willem Togghe gheandwoordt hebbende

,

dat hij zijne beschuldinghen wilde houden staende, wierdt

belast int toecommende Coetus zijn hijstellinghe behoorlicken

an te bringhen, op dat de saeke metten eersten mochte

gheeijndicht wesen. Vermaenende daer en tusschen , dat hij

sich selven wel beprouven soude, eer hij sich totter tafele

des Heeren met sodane een ghemoet, als hij in zijn scrift

gheopenbaert hadde, begheven soude. De consistorie ver-

claerde oock , dat se sich sijner beschuldinghen halfven wel

gherust vandt, als onwarachtich wesende, hoe wel se niet

sonder feijlen waren.

De auderlinghen gaven den diakenen oock te kennen

,

wat andwoorde zij Mr. Jan Enghelram den 27 n Aprilis

ghegheven hadden up zijn versouckscrift, als doe overghe-

gheven, namelick als datse metten alder eersten daer-

inne begheerden te handelen, zo si te vooren meer verclaert

hadden, begheerende dat de diakenen hier of ghetuijchnis

draeghen souden , omme dies wille , dat Mr. Jan t'anderen

tijden ende sonderhnghe int voorscreven scrift hem ghe-

nouch ghevanteert hadde , de saeke elders te betrecken , up

t'pretext, dat men hem recht soude gheweijghert hebben.

Dit selve wierdt Mr. Jan Ynghelram ter presentie van den

diakenen oock verclaert, versouckende dat hij der consis-

torie metter saeke soude laeten gheworden , dewelcke , om

der ghewichticheit der selver, daer up begheerde broeder

te delibereren. Verclaerde Mr. Jan, dat hij naer versouck

der consistorie hem reguleren wilde, salvo dat se metten

len haer debuoir daden.

Actum Ie Maij 'sMaendaechs.

Mr. Jan Ynghelram gaf over seker scrift, t'welcke, de-

9*
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wijle het lanck was, nyet ghelesen en wierdt, raaer uut-

ghestelt om te beandtwoorden totten naesten daeghe.

Actum s'Donderdaechs 4^" Maij.

Versouct Togghe Verscheen W^ Togghe, versouckende diversche acten

tèr'^^'^consistorie-
^^^®^^ consistoi'iebouck : Eerst des 20^" Augusti 1569; des

^'^»'^^- 24 Decembris; 13e» Decembris, t'beshiijt metten diakenen

in consistorie ghemaeckt; 25^0 Decembris beschuldichbrief

van Hoppesacq; Bertholdus , van den 11 Augusti, verclaers-

scrift tusschen de selve^ uuten stoel ghelesen; d'acte van

C. Mt.
,
ghegheven 29en Decembris 1567; beschuldingbrief

Bent contra Berthold van den 11 Augusti; item zijn

eijghen scrift, overghegheven den 27en Aprilis; item noch

een scrift, overghebrocht up Saai den 16«^Q Martij, in pre-

sentien van hem Togghe. Dit al om te verifiëren de stuc-

ken, die hij ten laste van de consistorie overghegheven

fol. 67. hadde.

Andtwoordden de dienaers, dat se achteden onghehou-

den t'sijne, een yeghelick acten te ghevene van allerleij

saeken die in consistorie verhandelt wierden, ten ware

dat het Coetus, voor wien dese saeke aireede overghegheven

was, sulcx oordeelde van noode te sijne. Hier over prote-

sterde Togghe , dat hem te cort ende ghewelt gheschiedde.

Jan Davelu, ghevraecht zijnde, of hij de saeke met Togghe

,

die hij mede onderteekendt hadde, wilde beandtwoorden,

zeijde, dat jae, dan nochtans bij middele van Togghe , die

de selve beter bekendt was.

Angheveu Gabri- Verschenen Gabriel Berths ende Adriaen Ghiiselinck ver-
ehs Berts.

.

"^

,

clarende , hen selven beswaert te vinden uut oorsaeke etlic-

ker woorden D. Gotfridi , uuten predickstoel den 3^" Aprilis

up de woorden „vele zijn één brootetc." gesprocken; na-

melick, dat hij, de selve uutlegghende, mentie maekte van de

schueringhe der guenen, die eertijds van de ghemeinte af-

gheweken waren, segghende dat se gruwelick sondichden
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teghen de voornoemde Scrift, die in deselve sonde noch

bleven volheerdende ; dan wilde daermede ontschuldiglie niet

beswaeren, maer dancte God voor de guene die weder-

ghekert waren. Waermede de voorseijde 2 broederen zeijden

,

dat D. Gotfridus den ghemaecten vrede, inhoudende dat

men van gheen voorgaene saeken reppen en sonde tot

ijemandts laste oft verwijt, te cort ghedaen hadde. Adriaen

Ghijselins verclaerde oock, hoe dat Gheeraert Artijs bleef

sustineren, dat hij, Adriaen, hem voor den deputatis sonde

beclaecht hebben , waerover Gheeraert hem sonde beschnl-

dicht hebben , hem insinueerende van verradelicke ghehan-

delt thebben. Versouckende daerom, dat Artijs voorscreven

zijn beschuldinghe soude opgheleit zijn te verifiëren , ofte

daer van af te stane ende schuit te bekennen. Antwoordden de

dienaers up teerste, dat se daerup deliberen souden, bid-

dende den broederen, de saeke daer en tusschen bij hen

te houden. Up 't tweede, dat men Artijs ten eersten con-

sistorie daeghe ontbieden, ende met hem daer over han-

delen soude.

Gillis Verhiele, diakene, versochte van zijnen dienst ont- Versouck Gillis

sleghen tsijne, overmidts dat hij die van Sandwichs diende, ^^ '^^'

die hen sijner souden mueghen beclaeghen, als dat hij

haerlieden saeke niet ghetrauwelick en vervoorderde , ter-

wijle hij in den dienst der ghemeinte besich was. Wierdt

gheandtwoordt , dat men daerup delibereren soude.

Actum 7en May 1570.

Gheeraerts Artijs, ontboden bij den dienaers in con- Versoeninghe Ar-

sistorien, wierdt ansecht, hoe dat twee broederen, ^yigt
t'js met 2 broedc-

name Adriaen Ghijselinc ende Christiaen Servaes, sich

beclaecht hadden, dat hij hemlieden soude beschuldicht

hebben, als dat se hemlieden voor den deputatis souden

overghedreghen hebben, twelcke vele persoenen voor ver-

raderie gheinterpretert hebben; versouckende liierof bete-
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ringhe ofte bijstel'). Bekende Gheeraert, dat hij dit uut

presumtie hemlieden naegheseit heeft, ende uut het an-

bringhen van eenen anderen persoon, ende heeft daer over

fol. 68. schuit bekendt, ende zijn zo met eikanderen versoent.

Handeiiiighc over Wierdt gholeseu seker scrift, den 4eii May lestleden over-
tscrift van Enghel- , , . • , . t.t -r -r. i i

ram den 4en May gnegueven m consistorieu per Mr. Jan Jiinghelram, waerbij
gepresentcrt.

jjjj yersochte : voor eerst te wetene , oft seeker attestatie, hem
hier te vooren ghegheven bij de gantsche consistorie, ab-

solutelick , sonder eenighe protestatie ghegheven was , oft

met eeneghe protestatie. Item declarerde ten surpluse int

selve scrift voor partien in de saeke zijnes boucxkens

etthcke van den auderhnghen , als namelick Thomas Soe-

nen, Gisbertus Joannis ende Phl. Garcij, om diversche

redenen bij hem in zijn scrift ghealleghiert , versouckende

tot verificatie van de selven gheadmittert te zijne.

De consistorie hier up ghedeliberert hebbende, verclaerde

angaende 't Ie punct, dat zijn attestatie hem ghegheven

was met zeker protestatie. Nopende 't tweede, es in de ab-

sentie van Soen , Joannis ende Garcy gheadvisert , ende daer-

naer Mr. Jan in Consistorie angheseit, dat de consistorie

zijne beschuldinghe niet an en nam , maer voor nul hilt , ten

ware hij se verifieerde naer den regie Pauli. Enghelram ver-

claerde zijne preuve ghereet thebbende , ende exhiberde der

consistorie tot verificatie van tgene, dat hij ten laste van

Thomas Soen ghescreven hadde , twee scriften
,
ghemarquert

up den rugghe elck met A.; ten laste van Gisberto een scrift

,

marque B.,- van Garcy één, marque C. Hiermede verdrough

hi hem van breeder prueve , employerende tot verificatie van

tguene, dat hij screef in Consistorieu gheschiet tsijne,

tonthoudt derselver Consistorie. Wierdt hem daernaer ver-

claert, dat de Consistorie hier in met ten 1^ handelen wilde.

Mr. Jan versochte eenen praefixen tijdt. Wierdt hem gheandt-

woordt, dat men hem dien niet toesegghen en conste.

1) Bijstel of bijstellinghe: bewijs.
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Uut dien, dat de Consistorie haer grootelicx beswaert Besiuyt der con-

ghevonden heeft, ende noch daeghelicx doet, bij vele ende
de^jan.rhe'^smfteD^

langhe scrifteu, die ten diversche stonden bij den ghe- 'i'e daer daghelicx

gepresenterd wor-
meenen broederen overghegheven worden, zo es bij ghe- den.

meenen omstemminghe besloten gheweest, dat men gheen

scriften voortan in Consistorien anveerden en zal, noch

den broederen ghedooghen over te gheven, ten ware dat

zulcx uut merckelicke cause noodich gheoordeelt ware,

maer dat een yder, die yet an te gheven heeft, sulcx corte-

lick bij monde dee.

Actum 11 May Sdonderdaechs.
^

Nicolas Bent, in Consistorien ontboden, wierdt een silentie

gheimponert angaende tboucxken van Mr. Jan Enghelram,

volghens d'ordonnantie ende tbesluyt dien angaende ghe-

maeckt maendaghe lestleden in Coetu Verclaerde Bent,

dat hij hem daernaer begheerde te reguleren.

Verscheen Mr. Jan Enghelram , ten ontbieden van der Handelinghe met

Consistorie. Wierdt hem ghelesen de resolutie in Coetu °^ ^
^^^'

maendaghe lestleden ghenomene angaende zijn boucxken,

ende dien volghens hem silentie gheimponeert, ende ghe-

interdicert gheen boucxkens meer te vercoopene of distri-

buerene. Andtwoordde Mr. Jan, dat dit aireede een ver-

doeminghe was zijnes boucxkens, ende dat dese kercke

voortan oock niet beter gheoordeelt en zal worden, dan

een guese kercke. Item, dat men met het ondersouck,

daerof de resolutie van't Coetus meintionert, voortgaen sal

ad calendas grecas. foi. 69-

Mr. Jan presenteerde voorts der Consistorie een scrift ten

laste van Soen en Garcy ende Gisbertus , die hij Sondaghe

lestleden partien verclaert hadde in de saeke zijns bouc-

xkens, met welcken scrifte hij noch breeder zijn intentie

pretendeerde te proberen , zo men uuter lecture van tselve

verstaen mochte. De Consistorie heeft hem gheandwoordt

,



136

dewijle hij Sonclaeglie al overghegheven hadden dat hij in

dier saeken over te gheven hadde , zo hij selfs verclaerde

,

imtghenomen een cleen extracten uut zijn boucxken, dat

hem belast was, simpelick, soot in den bouck stondt, uut

te trecken, ende den scriver der Consistorie te gheven

zonder meer, — dat se dit zijn scrift reiecterden ende niet

annemen en wilden. Doch heeft Thomas Soen voor zijn

particulier, maintenerende bij der scrifte tonghelyck beschul-

dicht te zijne, tzelve gheanveerdt, om dat in tijden ende

wijlen te beandtwoorden. Wierdt Mr. Jan voorts ver-

claert: anghesien de saeke principale, touchierende tboucx-

ken , in Coetu hanghende was , dat dit incident , als een ac-

cessoir van derselver saeke , moeste gheschorst zijn tot ter

tijdt de voorseide zaeke principale daer voor ghijnghe.

Verschenen Willem Togghe ende Jan Davelu, vertooghende

in teghenwoordicheit der diakenen, dat se sich beraeden

hadden up de resolutie, maendaeghe in Coetu hemlieden

angheseit, ende waren bereet, schultbekentenesse te doene

in der mannieren naervolghende

:

„Wij bekennen , dat wij mochten behendeUcker woorden

ende wijse van scriven ghebruyckt hebben, maer dewijle,

dat wij noint hier te vooren van zulcx meer ghehandelt

en hebben, ende ons sulcx upghelecht es, zo bekennen

wij daer over zo vele schults , als wij voor God ghedaen

hebben; maer al zo vele als de reste van de grontsaeke

in hem selven [aengaet] , daerof willen wij ons schuit beken-

nen , als wij onse behoorlicke verificatie ghedaen hebben

,

ende niet eer, — behoudens dat ons alsdan met Godes

woordt sulcx upghelecht zij."

De Consistorie andtwoordde, dat se haer hilt an de sen-

tentie in Coetu ghegheven, de welcke zij niet reformeren

en mochte noch removeren en wilde.

Vcsouck ende
Actum 14en Maij , Sondacchs Ie Pinxterdach.

schiiltbckenninghe
r^•^^• rt i • ^

Gillis Buitiuck. GiUis Bultmck versochte als morghen voor middach te



137

mueghen trouwen. Wierdt hem zijn versouck gheaccorcleert,

encle voorts vertoocht, hoe datter gheruchte liep, dat hij

aireede zijn bruut beslapen hadde, twelck hij eerst loo

chende , ende daernaer bekende waerachtich tsijne. Waer-

over hij vermaendt wesende, zijn schuit bekende, belovende

zulcx oock te doene an de guene die van zijnder daet

weten souden.

Verscheen Clement Waulters ; wierdt vermaendt van zijn Handeiinghe met
Olcmcnt \Vaultprs

begaen dronckenscap ende ongheregheltheit ; item van zijn

onghehoorsaemheit , dat hij, ten diverschen stonden ontbo-

den zijnde bij den dienaers, niet ghecompareert en es. Be-

kende zijn schuit ende ghedrouch hem angaende de forme

der schultbekenninghe an de consistorie; de welcke hem

verclaerde , hoe dat het noode was om de ghemeinte we-

derom te stichten, die hij met zijn dronckenscap ontsticht

hadde, dat hij Sondaeghe naestcomene openbaarlick daer

van zijn schuit moeste bekennen, ende zo vele het de on-

ghehoorsaemheit anghijnck, dat hij sulcx alleenlick be-

kennen soude in consistorien. Hier up heeft hij verclaert,

dat hij gheenssins schultbekentenesse doen en wilde, ende

is alzo met verstoortheit uuter consistorie gescheiden.

Verscheen Pieter van Uden: versochte copie van seker Versouck Petri

depositie tzijnen laste in consistorien ghedaen, omme zijn

defensie daer jeghens te doene. Andtwoordde de consistorie,

dat het gheen ghebruijck en was, sodane copien te gheven fol. 70.

ende sonderlinghe an de gene die van der ghemeinte niet

en waren, ghelijck hij Pieter.

Verclaerde voorts de consistorie, dat se van sodane in-

jurien, als hij meiutionerende was niet en wisten, noch en

beswaerde hem oock daermede niet. Hiermede es hij ghe-

contentert gheweest en heeft zijn vertreck ghenomen.

Actum 15 May.

D. Gottfridus presenteerde der consistorie een scrift;
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wierdt uutghestelt om te beandlwoorden tot een ander tijdt.

Anghevun eiide Versclieen Mr. Jan Enghelram, versouckende wat an te
versouck Kny;liul- , . ,. , t--ti at ii
rami augM.Mide zijn gueven lü presentie van twee zo drij diakenen. Andwoordde
boucxken. ^^ consistorie , dat hij zijn saeke angheven soude , ende , so

de presentie der diakenen noodich bevonden wierde, men

soudse inroupen. Vertochde Mr. Jan , hoe dat hij begheerde

van de consistorie te wetene , of de saeke van Bent , Hop-

pesacq ende andere , die zijn boucxken beschuldicht hebben

,

zal blijven stille staende, ghelijck de saeke van 't boucxken,

ende als 't Coetus gheordonnert heeft.

Item , of die saeke , daerin hij etlicke auderlinghen partien

verclaert heeft, bij advijse van het Coetus gheschurst es.

Item, hoe dat hij verstaet de principale sake te sijne, daer

't Coetus gheordonnert heeft , hem te verbieden, eeneghen van

zijn bouxkens meer te vercoopene. D'ander poincten houdt

hij voor accessoire.

Ten anderen, versochte te wetene, hoe dat hij dit an-

zien zal , of ghelijck als een uutghesproken sententie

,

ofte gelijck als eenen raedt.

Ten derden, begheerde copie van sulcx, als Donderdae-

ghe hem bij der consistorie angheseit was.

,
Ten letsten, protesterde van groot onrecht, dat hem bij

der consistorie ghedaen was, zeyde hij.

Dese saeke wierdt bij der consistorie uutghestelt,. tot up

een anderen dach, dewijle 'tmeeste partie van den auder-

linghen absent was.

Actum 18eii May 'sDonderdaechs.

Vertooch ende Mariuus dc Cuupcrio vertoochdc , hoe dat hii momboir
versouck Mariu de

Cuijper. ghcstclt CS vau zckcr dochterken, wonende alsnu met se-

keren persoon, die van der gehemeinte niet en es, welck

dochterkeu hij gheerne in zijn bewelt hebben soude, om
up te bringhen ende 't instrueren in de vreese des Heeren;

aver de voorseyde persoon wil daervan niet scheyden, —
zecht nochtans: „dat hij hem submittert in der duytschen
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consistorien oordeel , of hij daervan scheyden moet of niet."

Zo es dan de vraghe van Marinus: „Of de consistorie de

saeke soude willen verhooren ende haar advijs gheven?"

Es hem voor andwoorde ghegheven: „dat hij zijne partie

eens voor consistorien bringhen soude, om te hooren, of

hij hem submitteren wille , ende alsdan te doene dat bil-

lick es."

Verscheen Gerardus Gossemus, hier te vooren gheëx- Gerardus Gos-

S6inu.s vcrsoucfc

communicert ende afghesneden , vertooghende , hoe dat hij hem te versoenen,

begheerde te vertrecken uuter stadt, maer dat hij alvoo-

ren begheerde , zijn saeke bij der consistorie oversien theb-

bende, om te wetene, hoeverre hij schiiltpKchtich soude

mueghen wesen, want hij ghesinnet was al te doene dat

christelick wesen soude. Naerdien de dienaers hem af-

ghevraecht hadden: „indien zij de saeke in handen na-

men, of hij oock huerlieder advijs naecommen soude?"

ende hij daerup gheandwoordt hadde, dat jae, es ghere-

solvert ende hem angheseit, dat men hem corthelinghe

ontbieden zal.

Erardus Ruteling vertoochde, hoe dat eenen, Zacharias Vertooch Erardus

Goltsmit, thuus gheleghen hebbende totter weduwe van

Mr. Cornelis de Clercx , zustere deser ghemeinte , te coste fol. 71.

ghegaen heeft ten huuse van hem vertooghere, ende es

hem ter causen van dien zeker somme ten achter gheble-

ven, warof de voorseyde weduwe hem belooft heeft te

vuldoene; ende, dewijle zou nu zulcx weyghert, versouct

hij , dat se voor Consistorien ontboden zij , ten eynde etc.

Gheadvisert haer eerst te doen spreken bij dherde ende

Elinck ende huerlieden rapport ghehoort, den vertoonder

andwoorde te gheven. Dits hem aldus angheseit, ende es

hij daermede te vreden gheweest.

Petrus Carpentier voor Kaerle Ootgheer, in presentie des-

selven Kaerles, vertoochde, hoe dat hij, Kaerle, duer me- ^.5^^""^*°°^^^"^^^"'

nichfuldighe ziecten ende crancheden, daermede hij dick-

mael bevanghen es, gheenssins den cost winnen en can
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voor zijn himsghesin ; begheerene daeromrae zo vele assis-

tentie van de kercke, als dat hij daerup hem mochte ont-

draeghen, Wierdt hem voor andwoorde ghegheven, dat

men metten diakenen hier van breeder spreken soude.

Versouck Eughel- Verscheen Mr. Jan Enghelram , begheerende andwoorde

der' consistorie ^ip tguene, dat hij den 15. May anghegheven hadde.

dacriip. Wierdt gheresolvert, hem noch eens het besluyt van tCoetus

voor te lesen, ende, indien hij alsdan daerup yet te zeg-

ghen, te vraghen ofte te versoiicken hadde, dat hij sulcx

voor tCoetus soude connen doen, daer de saeke han-

ghende was. Voorts hem te vermanen van de naervol-

ghende poincten, daerinne de Consistorie achtede, dat hij

hem mesgaen hadde. Als:

Voor eerst , dat hij zeijde , wanneer hem tbesluijt van

tCoetus ghelesen was, dat dese kercke voortan niet beter

gheoordeelt soude werden, dan een guese kercke, dat de

saeke (se. in Coetu) voortgaen zal ad calendas graecas.

Item, dat hij den löeu May gheprotestert hadde van groot

onrecht, dat hem bij der consistorie ghedaen was. Dit es

Mr. Jan aldus vertoocht ende bij der consistorie angheseit

gheweest.

Hierup andtwoordde Mr. Jan: Voor eerst, dat hij hem

het Coetus niet anne en trock, maer hilt hem an dese

consistorie, ende persisterde dat hem van derselve copie

soude ghegheven zijn. Versochte voorts wederomme theb-

bene zijne originale scriften, die hij overghegheven hadde

ten laste van Soen ende andere, die hij partien ghedecla-

rert hadde , dewijle die saek gheschurst was. Angaende de

vermaninghe, ende eerst, dat hij ghesecht hadde, dat dit

een guese kercke sijn soude etc, — antwoordde daerup al-

dus : dat hij dit up een goedt fondament gheseit hadde , als

nameUck , dewijle dese kercke in den haet ghecommen was

,

om dat se de guesen ghestraft hadde, ende de guesen nu

verstaen sullen , dat zijn boucxken , waerin deselve straffe

vervatet es, verboden es meer te vercoopen, zo zullen de
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selve guesen hemlieden tot deser kercke nu voughen, daer

se te vooren afbleven , ende also zal 't een guese kercke

bedijen.

Angaende dat hij ghesecht heeft: „ad calendas grecas",

es gheweest uut oorsaeke, dat hier etlicke zijn van de

kercke van Andtworpen, als D. IJsebrandus, Mr. Jooris

ende andere, an wien men soude mueghen scriven, want

an die van Andtworpen te scriven in desen tijdt zoude

langhe anloopen.

Nopende zijn protestatie
,

persisterde daer bij als noch

ende zeijde , dat de consistorie haer niet ghequeten en hadde

an hem, zo se behoorde. De consistorie persisterde bij

huer andwoorde, hier vooren ghevoert; dan zo vele an-

ghynck de restitutie van zijne originale briefven, souden

daerup delibereren.

In desen handel 'heeft Mr. Jan hem grootelicx misgaen
*

int spreken ende injurieren van der consistorie mette naer-

volghende propoosten : „ Ghij hebt mij beschuldicht an tCoe-

tus, gij hebt mij hier een jaer houden loopende, ende dan fol. 72.

secht ghij „loopt daer!" (scz. tot het Coetus). Notertvrij, ick

zals u noch al meer ansegghen. Ghij souct de waerheit

ende de leere, die hier dus langhe gheleert es gheweest,

tonderdrucken ", — dat was , zo hij interpreteerde , dus veel

te zegghen: „met dese mauniere van doene, en souct ghij

de waerheit niet te voorderen, want anghesien men tbouck

verbiedt, zo bringt men de leere daerin vervatet in suspi-

tien. Hier over vermaendt, heeft bekendt, zo hij hem yeu-

wers in vergrepen hadde, dat hem sulcx leedt was."

Actum 21eii May Sondaechs.

Verscheen Marinus Cuijpere, met Jan Wasteel, zijne par- Submissie Mariui

tie, versouckende de ordonnancie over de saeke ten lesten ^° Wasteel.

consistoriedaghe anghegheven. Wierdt hemlieden afghe-

vraecht, ofse sich beede submitteerden int oordeel der con-
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sistorie. Verclaerden dat Jae. Gheordoiinert Marino , te

proberen i) zijn raonboirscap ende den wille der moedere

angaende de doclitere. Voorts Wastedt gheordonnert , te

proberen, dat tmeijsken huer themwaerts verbonden lieeft,

ende dat se sulcx vermochte te doene naer de rechten

van IJnglandt.

Vermaninghe en- Dierick de Bloot wicrdt vermacndt van dat hij eenen

o-he*^ i)icrick""'dê
persoon in evelen moede gequest hadde , — leden omtrent 3

^'oot. weken. Bekende zulcx waerachtich zijnde, maer dat zijn

partie hem te vooren onghelijck ghedaen hadde met wer-

pen ende smijten. Voorts , hoe dat de quetse nu ghenesen

es, ende dat hij met hem versoent zij. [Gheresolvert , dat

hi den soen bijstellen soude] ende , zoo 't als noch niet en

ware, dat twee ouderlinghen tbeste doen souden, om de

saeke te weghe te bringhen, ende daernaer Dierick, thuer-

lieden presentie ende van partie , zijn schuit doen bekennen

,

zo hij in consistorien ghedaen heeft, met belofte van ghelijcke

bekentenesse te doene voor alle andere die van de zaeke weten.

Actum 25en May Sdonderdaechs.

Avnonlt de Kcyse- Wierdt in consistorien ghelesen den brief
,
ghepresentert

bVf Tn"ml^^vV*^" ^^y Aernoult de Keijsere, daerbij hij pretenderde te doen

blijcken toverlijden van zijn presente huusvrouwe eersten

man ; ende dewijle den zelven brief insouffisant was , midts

dattet gheen wettelicke ende behoorlicke tuijchnis inhou-

dende was, zo was besloten hem up t'ontbieden ende te

vermanen, dat hij wettelicke certificaeten zoude bringhen.

Actum 28en ditto Sondaechs.

Angheven etlicke Verschecnen Hcndrick Buenen , Jan Pieterssen ende

broederen ten laste
jjei^^bick Zwccrtscn , te kennen gevende , hoe dat een

van Ilucnie ende

Poortman, brocdcr, met name Gheeraert van Hoorne, drijmael van

tavontmael afghebleven es; hierover van hemlieden ver-

1) Proberen: bewijzen.
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maendt zijnde, zeijde: „hij, hadde metter kercke niet te

doene"; verzouckende dat men hierin doen zoude, zoo't be-

hoort.

Jan Pieterssen gaf voorts an, hoe dat Govaert Poortman

in zijn ghewone dronckenscap voortgaet, ende nu onlancx

seer ergherHck op straete gheleghen heeft, zo dat vele uut-

gheroupen hebben jegens hem en de ghemeinte, vraghende:

„offer gheen straffe en was teghen sodane versouckers ?" etc. fol. 73-

Marinus de Cuupere ende Jan Wasteel verschenen voor Handeiinghe tus-

... 1 Tre j. 1 •• 1, T 1 1 • j- schen Marino ende
consistorien , om zeker ditierent , bij hemheden hier te

^vastiei.

vooren anghegheven, hemlieden beyde submitterende dien-

aengaende int oordeel derzelver, om de saeke naer con-

scientie te beslichten. Wierdt Marino afghevracht: watoor-

zaeke hij hadde om de dochtere van Walsteel's huuse te

hebben? Verclaerde Marinus: om zeker schandelicke stuc-

ken, die hij zeyde verstaen thebbene van de dochters

moeder; item, datse daer gheen Godtsalicheit en leerde,

ende in pericle stondt van tot oneerbaerheit te mueghen

verleyt worden. Wierdt hem oock afghevraecht : waerom

hij de dochter nyet en begheerde t'ontslane? Zeyde: dat

hij haer gheleert ende onderwesen hadde, ende een ander

nu weder te gaen nemen, zoude hem ter schade commen;

item, dat se in zijn huus bij de 3 maenden lanck zieck

hadde gheweest, zonder hem eenich profijct te doene.

Wierdt de zaeke hiermede verdreghen tot up een anderen

tijdt.

Mathijs van den Valcke, bij den dienaers ontboden, Vermuninghe au

wierdt vermaendt van zijn dronckenscap, ten verscheiden
vjic(.'f

''"' '^"^'^

male begaen, zonderlinghe Pinxterdaghe lestleden, tot

groote erghernesse van velen. Consenterde, zijn schuit te

bekennen met verzwijghen zijnes naems. Ende dewijle de

consistorie versochte, dat hij hem simpelick onderwerpen

soude , ende beloven nae te commen , sulcx alsse ordonne-

ren soude, zo heeft hij daerup zijn beraet ghenomen tot

den naeste daeghe.
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Versoemnghe ea- Gabriel Berth ende Adriaen Ghiiselin beffheerden and-
de accord tusschen '' "=*

Gabriel Bert ende woorde thebbeiie , op 'tguene sijlieden om de beswaringlie
Ghijselinc cum D. , • i- i • j. i i i i i

Qott^ naerer conscientien nier te vooren angnegneven hadden,

angaende zeker woorden bij D. Gottfrido in zijnen predi-

caetie van den 30en Aprilis opentlick ghesproken. Wierdt

gheresolvert , dat D. Gottfridus hen zoude tevreden stellen,

dewijle hij sich daerinne te buuten ghegaen hadde, of, so

hij sulcx refuserde, dat men daerof metten Coetus han-

delen soude.

D. Gott. verclaerde daernaer den voorscreven 2 broede-

ren, dat gheenssins zijn voornemen zij gheweest, yet teghen

den ghemaecten vrede oft tot verwijte der broederen te

zegghene; zo hij nochtans met eenighe woorden daerteghen

ghedaen hadde, dat hem sulcx van herten leedt was.

Hiermede lieten sich de broederen ghenoughen. Biddende,

dat D. Gott. up een andere tijdt sich dies angaende soude

willen beter wachten, om alle swaricheden te mijdene.

Actum lei Junij s'Donderdaechs.

vermaninghe an -j^^g j-gj^ ^^ diakenen hare rekeninghe voor consistorien
Togghe. ö

ghedaen hadden, zo wierdt W'" Togghe bij de consistorie

in presentien der diakenen vermaendt , van dat hij den

l^n Maij den Coetus suspect ghemaect hadde voor den

diakenen ende in de consistorie, als ofse hem onghehoort

veroordeelt hadden. Andtwoordde Togghe, sulcx gheseit

thebbene, om dat hij zijn verificatie niet en hadde mue-

ghen doen, maintenerende daer omme niet mesdaen theb-

bende. Wierdt hem gheseit dat hij hem bedijncken soude.

Vermaninghe an Govacrt Poortman wicrdt vermaendt van zijn langdue-
oor man.

^.-^j^ ^^^^1^ ^^^^ ergherlick begaen dronckenscap. Naer vele

redenen wierdt eijndelinghe gheseijt, dat men hem noch voor

. een wijle prouven soude, dewijle hij sulcx ernstelick ver-

fol. 74. sochte, belovende beteringhe.
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Actum 4e" Junij Sondaechs.

Jan Diericx wierdt vermaendt van ergherlicke begaen vermaninKheende

dronckenscap , twelcke hii bekende hem van herten leet schuitbekenninghe
^ ' "^ Jan Diericx.

t'zijne, ende dewijle de zaeke niet zo zeer openbare ende

bekendt en was , zo was besloten dat hij tot den guenen

gaen soude, die daervan wiste ende zijn schuit bekennen.

Pieter van den Kerchove wierdt vermaendt, van dat hij Vermaninghe ende

binnen 9 maenden ten avontmale niet en hadde gheweest , p^j.^^ ^erckhov^e

^

emmers sichtent den tijdt, dat hij hem ouder de ghemeinte

ende haere discipline ghegheven hadde. Antwoordde, dat

hij absent hadde gheweest tot binnen 3 maenden her-

waerts , sichtent welcken tijdt hij zeker zwaricheit hadde

ghehadt, zijnen huusvrauwe angaende. Wierdt voorts ver-

maendt, van dat hij zoude gheseit hebben in openbaer

gheselscap: „zulck eenen consistorie i) acht ick niet", of

dierghelijcke woorden. Andtwoordde, dat zulcx gheschiet

zij up een andere wijse. Wierdt besloten eerst, dat men de

gheleghentheit ende oorzaeke zijnes af blijvens der ghemeinte

voordraghen soude Sondaeghe naestcommende. Ten twee-

den, dat hij te vreden stellen zoude de persoenen, daer

hij de voorscreven woorden mede ghehadt hadde ; daerinne

hij verwillichde.

Joncheer Jasper Sul wierdt vermaendt, van dat hij don- vermaninghe aen

derdaeghe lestleden openbare erghernesse ghegheven hadde ^"^•

in de Prophetie, als namelick, dat hij hem vervoordert

hadde daer te sprekene , sonder daertoe bij de ghemeinte

verordent gheweest thebbene. Item daervan vermaendt zijnde

,

dat hij de ordinantie der ghemeinte dien angaende opent-

lick verdoemt hadde als valsch. Item ghesecht , so Gottfri-

dus hem niet vuldoen waude up zijn vraeghe, dat hij hem
't nachtmael afseide. Item , zo D. Gott. zeyde : „ghij zijt in

1) Dit woord is te dezer plaatse niet met het gewone corrupendium ge-

schreven. Moet derhalve, wat onzeker schijnt, het gezegde van Kerckhovea

op zijne vrouw slaan, dan leze men voor consistorie: caronie, ons kreng.

10
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een staet van rechte", andtwoordde Sul: „jae ghij zoudt mij

fray recM doen
,

ghij zoudt mij in vanghenis smijten
,
ghe-

lijck ghij anderen ghedaen hebt. Ghij ende uwes ghelijc-

ken hebter meer dan te vele met u prediken an galghen

en hoornen brocht etc."

Andtwoordde Sul. dat hij begheerde dese poincten in

scriftene thebbene om daerup pertinentelick tandtwoorden

donderdaeghe naestcommende. Wierdt hem gheseit, dat

zulcx gheen ghebruyk en was, ende oock niet noodich,

overmidts de saeke openbaer was, doch, zo hij yet hadde

tot yemandts laste, zo hij scheen te willen verclaren, dat

hij sulcx ordentlick angheven soude.

cLmTnt"wotlte^°
Clement Woulters, wierdt wederom vermaendt, van dat

hij sichtent de letste vermaninghe ende den tijdt, dat hij

in prouve ghestelt was , eens of tweemael totter selver sonde

van dronckenscap vervallen was. Wendde voort zeker

triviale excusen. Wierdt eyndelinghe besloten , dat hij open-

lick zijn schuit bekennen zoude, ende, zo hij daernaer

wederom verviele, dat men hem dan opentlick der ghe-

meinte voorstellen zoude.

Vermaninghe ende Joos de Handtschuttere , vcrmacudt van begaen dronc-
schultbekenninghe ,

i i i ••

Handschuttere. kenscap , bekende zijn schuit, verclarende dat hem van

herten leedt was
,
presenterende een yder te vuldoene , die

daervan wiste. Daermede de consistorie hem heeft laeten

ghestaen, overmidts de saeke niet zeer publycq en was,

ende dattet oock d'eerste reyse was.

s?h™SiDghe Mathijs van Valcke, tweedemael vermaendt van dronc-

Valcke, kenscap , submitterde sich. Wierdt besloten, dat men met

verclaringhe zijnes naems zijn schultbekenninghe aflezen

soude, sonder openlick zijnen persoon voort te stellen

en jae-woordt daerup te moeten gheven.

Actum den 8en Junij Sdonderdaechs.
Hans Simoens en-

de Betkeu Loos Hans Simocns, vcrsochte zijn gheboden om te mueghen

uutroupinghe.
^^^ trauwen met Betken Loos. Ghevraecht ofse beyden consent
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van haren ouderen hadden , andtwoordden , datse ghescreven

hadden, maer gheen andwoorde ontfaen, ende hare briefven

hielden inne, so se gheen andwoorde en ontfinghen binnen

eender maendt, datse voortvaren souden. Voorder ghe-

vraecht, ofse in hare conscientien nyet vonden an yemandt

anders verbonden te zijne, zeyden , dat neen. De dienaers,

de zaeke overleyt hebbende , ende zonderhnghe , datse van

competenten ouderdom waren , hebben hare versouck gheac-

cordert ende Sondaeghe de l^ uutroupinghe gheconsentert.

Uut dien , dat de Consistorie gheinformeert es gheweest De consistorie

van diversche oneerbaer daden , voorghestelt bij Arnoldo
g^f^* tar^'^de'^

Stuer, zoot breeder blijcken mach bij de tuychnissen, Avontmale.

daerup beleedt, so es de selve voor de dienaers ontbo-

den , ende bij ghemeene resolutie verclaert , uut name der

Consistorie: „Dewijle de Consistorie gheinformert was, eens-

deels bij informaetie ende beleeweden i) tuychnis , eensdeels

bij stercke ende menichfuldich gheruchte, van diversche

ergherlicke oneerbaer daden bij Arnoldo voornoemdt an-

ghelecht, streckene tot groote bedroefenesse ende ergher-

nesse der gantscher ghemeinte, so hebben de dienaers

ghenootsaect gheweest, hem voor dit raael van den avont-

mael te segghene ende van allen publycquen dienste, tot

ander stondt de saeke naer haren heysch met breeder

ondersouck beslisset soude worden. Hier jeghens protes-

terde Arnoldus , zegghende , dat men hem onghelijck dede

,

omdat men zonder voorgaende vermaninghe hem tnacht-

mael afseide. Replicerde de Consistorie : dewijle tgheruchte

breet ende wijdt liep van zijnder daet; item, dat hij van

ghelijcken faicte voortijde schuit bekendt hadde, ende ten

letsten, dat hij van sodane oneerbaerheit te pleghen bij

velen van over zeer langhen tijdt befaemt, jae bekendt es

gheweest, dat het niet noodich en was bij ordentlicke

vermaninghe te procederen.

1) Beleewede, geratte vorm voor «beleedt", zie boven.

10*
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Verclaerde Arnoldus betvoort, dat Glieeraert Artijs ten

huuse D. Gottfridi zoude glieweest hebben ende com-

municael met hem ghenomen, sprekende onbehoorlick ende

onchristelicke woorden ten nadeele van hem , Arnoldo — ver-

souckende daerom, dat hij oock van den avontmaele soude

gheseit worden. Dit verclaerde D. Gott. niet waer zijnde.

In desen handel sprack Arnoldus vele onbillicke redenen

ende propoosten, ende onder andere: „Ghij zult doen ghelijck

als d'andere Consistorie, dewelcke alsse de luyden zouden

gaen afsnijden, dan ghijnghense erst oorsaek visschen".

Verscheen Lambrecht Pieterssen, vertooghende hoe dat

etlicke, die den vrede onderteekendt hadden, tweemael zo

drymael van den nachtmaele bleven zijn, ende daernaer

toeghelaeten.

Ten tweeden, dat Jacob Koort bij hem an de Consisto-

rie verclaecht es gheweest, ende dat hij sichtent es ten

nachtmaele gheweest , sonder dat hij vertoochene weet van

eeneghe ghedaen beternesse.

Ten derden, so seijde hij zwaricheit thebbene angaende

IJnghelrams boucxken , omdat tzelve verboden was te vercoo-

pen , ende nochtans de partien , die het beschuldight hadden

als valsch ende papistisch , los ghelaeten waren. Wierdt hem

gheandtwoordt bij de consistorie, up t'eerste, zo hij eeneghe

wiste , die te cort hadden ghedaen jeghens de ghemeinte in

eeneghe zaeken, dat hij se up scrift overgheven soude an

de consistorie, men soude daer inne behoorlick voorsien.

Up 'tweede , dat die saeke gheslist was ende de partien

versoent, ende dat hem sulcx niet angheseit es gheweest,

es naeghelaeten uut oorsaeke zijner ziecte.

Up het derde wierdt hem afghevraecht, hoe hij sulcx wiste?

Andtwoordde: bij gheruchte. Replicerde de consistorie, dat

hij sodane gheruchten niet en behoorde also an te nemen,

dewijle de saeke noch suspens hynck , ende dat men daer

in doen soude al dat mueghelick ware tot contentement

fol. 76. der ghemeinte.
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Verscheen Willem Togghe, versouckende betalinghe van Togghe versouct

zijne verschoten penninghen, als tanderen tijden. Wierdt
j^^l^^'g^^*

^"^^^

gheresolvert, hem te gheven drij fë sterlincx up rekeninghe cordert.

van t'guene, dat hij verschoten hadde int voijaighe van

Ysebrandus, met expresse protestactie van hiermede gheen

ander schulden, bij hem ghepretendert, an te willen trecken

,

emmers als noch. Ende zijn hem de voorseyde 3 fë be-

wesen, tontfanghen van Jacob Hein, daermede hij te vre-

den was , oock met protestactie , zo hij zeyde.

Verscheenen Mr. Jacob Saai, Claude Dotignijs, ende Angheven Saal

. ,
ende d'anderen der

Jan Clercx, presenterende der Consistorie seker scrift, consistorie.

daerbij sij verclaerden, dat se sich beswaert vonden om

het verbieden van Ynghelrams boucxken, twelcke zij main-

tenerden ten onghelijcke ghedaen tsijne, protesterende over

sulcx, dat se tselve niet en willen approberen met het

gaen ten avontmaele. Andtwoordde de Consistorie: dat se

haer des pretests niet an trockken, eensdeels uute dien,

dat se onwaerachtighe consequentien bijbrochten in hare

scrift, eensdeels, omdat dese zaeke der Consistorie niet

alleene, maer den dry kercken tsamen anneghijnck.

Gaf te kennen N. N. , hoe datse uut Vlaenderen commen Schultbekennin-

naer Yngland , daer se haer heeft laeten beweghen uut s*^^-

zwacheit , ende duer tanmercken der tormenten , diese daer

sach eenen broedere anghedaen te sijne, als datse twee-

mael in de ghevanckenesse de messe ghehoort heeft, die

daer ghedaen wierdt, waervan zij haer selven seer be-

swaerdt vandt, beclagene sulcx van herten voor den Heere

;

ende om hare conscientien te quyten , begheerde sulcx

oock wel voor den broederen in consistorien te bekennen,

ende voor den guenen, die de saeke mede bekendt was,

welcke niet boven een of twee en waren in dese stadt,

die de zaeke oock mede anneghijnck, ende over sulckx

deselve oock wel verswijghen sullen.

Wierdt gheresolvert, dat se hare schuit bekennen soude

voor God ende den guenen, die daervan yet bekendt
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mocht wesen, zo wel van 't hooren der messe, als van datse

een contrarie plaetse haerder residentie voorghewendt hadde.

Dit es bij haer verwillicht ende in partien i) in consistorien

gheeffectuert gheweest.

Versouck Gisber- Gisbertus Joannis gaf den broederen an , hoe datse

wel indachtich waren van de beschuldinghe, die Ynghel-

ram in seker scrift, der Consistorie ghepresentert, tsijnen

laste angherecht hadde , welcke hij protesterde niet te

willen approberen met het gaen ten avontmaele, versouc-

kende, dat men in de zaeke handelen zoude.

Actum lOen Junij Saterdaechs.

Presentatie Sul Verscheen Joncheer Jaspar Sul, presenterende generale
bij der consistorie , , , i

•
i i i i i • n

niet anghenomen. scnultbekenninghe te doene voor de ghememte van alles
,

waer inne hij hem duer opentlick spreken inder prophe-

tien ende andersins met woorden ende daet soude mue-

ghen mesgrepen hebben. Wierdt hem van consistorie weghen

verclaert, dat de stucken zouden moeten bij specificatie

voorghedraghen zijn, soude men der discipline ghenouch

doen. Dit en heeft Sul gheenssins willen toestaen, ende

es over sulcx alzo uuter consistorie ghescheiden.

Besliiytangaende Angacndc zijndcr huusvrauwe wierdt besloten, dat men
zijn huusvrauwe. i i i i •

i.
• j

se vermanen zoude van zeker ongheschicte mannieren ende

propoosten, bij huer ghehouden voor zeker herberghe,, daer

hueren man zat en dranck , ende dat se haer versoenen

fol. 77. soude mette gone die se meest vererghert hadde.

Handelinghe tus- Angaende zeker different in consistorien , verhandelt tus-

.Judith.
'"

"^^ ^ schen Mr. Jan Cubus ende Judith, huusvrauwe van Fran-

chois Huenich, daer inne es besloten tnaevolghende

:

Eerst, zo Cubus beteringhe versochte van Judith, van

dat se hem opentlick naegheseit hebbe oft naegheroupen

dese woorden: „Ghij ende de uwe en doocht niet vele", dat

hij sulcx met behoorlicke tuijchnis bijstellen soude , dewijle

1) Ten deele.
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sou sulcx ontkende. Ende zo vele Judiths versouck angaet,

indiense eeneghe clachte oft beschuldinghe hadde an te

rechten ten laste Cubus, dat se die behoorlick anbrijn-

ghen ende bijstellen souden. Wierdt daer beneven ghe-

waerschuut, hueren man up een ander tijdt in consistorien

te laten commen , om zodane saeken te verhandelen.

Voorts, anghezien Judith opentlick versaeckt hadde voor Schultbekennin

Jan de Cueninck ende Thomas Soen , sulcx als sou tan- § ® " '
*

deren tijden in consistorien voor twee andere auderlinghen

met uutghedructe woorden belooft hadde ; zegghende daer-

beneven „Auderlinghen hier, auderlinghen daer, 't en es zo

niet", met meer ongheschicte woorden , so heeft de consistorie

haer upghelecht, daer van schultbekenninghe te doene, —
daer jeghens zou langhe uutvluchten ende excusen voor-

wendede, ende nochtans eijndelinghe hare schuit bekende.

Maillaert Destreu, in consistorien ontboden, wierdt ver- vermaninghe ende

maendt van openbaer beghaen dronckenscap. Nam de
Maüh'Trt'^D^skea

vermaninghe anne, beloofde beteringhe. Betvoorts beloofde

nae te commen sodane forme, als de consistorie adviseren

soude , de welcke gheordonnert heeft, eerstmael zijn schuit

in consistorien te bekennen , ende daernaer den forme van

den stoele te vercondighen als morghen, zonder benoemin-

ghe zijnes naems.

Wierdt rapport ghedaen bij Fremault ende Soen van Handelin^he der

tffhebesoignierde inde saeke van Togghe, up de revisie van consistorie met
a " oo ' 1 loüghu ende Da-

der sententie in cetu ghegheven, ten laste van den zelven velu.

Togghe ende Jan Davelu , warof de summa waer : dat

tscrift van den zelven Togghe ende Davelu ander warf ghecon-

dempnert was in forma et substantia, ende zij der

halfven gheordonnert, daer van hare schuit te bekennen.

Hier up d'advisen ghevraecht, wat men in de saeke te

doene hadde, wierdt gheresolvert , hemlieden binnen te

roupen ende te vraghen , of se de sententie naecommen wil-

den ofte niet, waer up Togghe ende Davelu verclaerde: „Nae-

dien hemlieden sulcx afghevraecht was, datse de sententie
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niet naecommen wilden , voor dat hemlieden ghewesen ware

met Godes woordt, waer inne zij ghesondicht hadden".

RepHceerde de consistorie, dat de sententie van tCoetus

claerlick zeijde, dat se ghesondicht hadden inde manniere

ende ferme hueres scriftes , ende was hemlieden met bree-

der woorden oock sulcx in Coetu ende in de francsche con-

sistorie voorghehouden ende te kennen ghegheven. Ende

dewijle de voorseijde Togghe ende Davelu sulckes al niet

annemen wilden, es anderwarf, bij resolutie als vooren,

hemlieden angheseit, dat se de sententie naecommen sou-

den, ofte sich onthouden van den avontmale.

Worden van den Bcijdc de ministers, namelick D. Got ende Barth. , hebben
Avontmale gheseit ygj. icghens verclaert : zo namaels bevonden vvierdt , dat
zosenietvuldeden.

.

tCoetus onrechtelick ghewesen hadde , ende consequentelick

de voorseijde broeders om 't onvulcommen van de zelve

sententie ten onrechte van den avontmale ghehouden , datse

in sodane onghelijck gheen schuit wilden draegheu. Ende

dewijle Togghe ende Davelu voorghewendt hadden , dat bij

de particularisatie van de letste sententie de auderlinghen

niet vrij van schuit ghestelt waren, versouckende daeromme

uutstel tot de perticularisatie in schrifte ghestelt soude

wesen, so hebben d'auderlinghen, om hem allessins te vul-

doene
,

ghepresentert hare schuit altijts te bekennen , als

sij daer inne souden ghewesen sijn , maer dit hem Togghe

ende Davelu niet en behoorde te verachteren, om te vulcomen,

tguene daer inne sij nae haer eijghen confessie ghecondemp-

fol. 78. nert waren. Dit en hebben sij oock niet willen annemen.

Actum 15en Junij Sdonderdaechs.

, , j. Verscheen Lieven de Wolf, bekennene voor consistorien
Angheven Lieven

de Wolf ende zijn hoe liii hem mosgacu heeft met zeker ionghe dochtere

,

Vilt*- vO '

ghenaempt Mayken, een zustere der ghemeinte, dewelcke

hij eenmael bekendt heeft ghetluerende tleven van zijnder

huusvrauwe , welcke daet, dewijle se eensdeels ruchtbaer es

onder ghemeinte, hij nyet en begheert te verzwijgen oft
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verschoonen, maer darof behoorlijck beternesse te cloene,

zo de dienaers nae Godes woordt hem uplegghen zullen.

Gheeft daer beneven te kennen, hoe dat de voorseijde

dochtere te vooren gheboelert was bij eenen Hans Stel,

oock een broeder der ghemeinte zo se secht, huer beclae-

ghende, dat hij fortse ende ghewelt over haer ligchaem

bedreven heeft. Wierdt gheresolvert ende hem angheseit,

dat hij sich in stilheit handen zoude; de consistorie mid-

delertijt breeder vernemen sal, wat van de saeke waer is, zo

verre Hans ende Mayken belangde.

Aernault de Keijsere wierdt anderwaerf vermaendt ende Tweede verma-

„ . 1 • 1 11' r nn ^ ninühe an Aer-

belast, certificaetie te brmghen, als hiervooren lo. 7 b, ende ^ouit de Keysere.

es voorts vermaendt geweest van dat hij jeghens tvermaen

ende ordonnantie der consistorie (namelick dat hij van

Eijken van Eickendaele ,
daermede hij langhe in hoerderie

gheleeft hadde, scheijden zoude) in contrarien van dien

deselve heeft gaen trauwen in een ijnghelsche kercke, hoe-

wel hij gheen breeder bescheet en hadde van toverlijden

van hueren man, dan eenen privaten brief, ghescreven , so

hij seijde bij eenen persoon, die hij selfs voor consistorie

bekendt noint ghezien thebbende. Derhalfven ordonneerden

hem de dienaers anderwarf , hij soude sich aftrecken ende

scheiden van de guene , daermede hij hem so langhe tijdt

onbehoorlick vermijnghelt hadde, ten minsten zo langhe

tot hij behoorlick certificaetie ghebrocht hadde van tover-

lijden van hueren man. Dit en heeft hij gheenssins willen

annemen, noch oock willen eeneghe breeder certificaet ver-

soucken, dan den voorseijden privaten brief. Derhalfven es

hij ghewaerschuut gheweest, dat men in de zaeke tzijnen

laste voorder zal moeten procederen. Volghende desen es

de saeke der ghemeinte uuten predicstoel vercondicht,

ende voorghestelt gheweest Sondaeghe 18 Junij.

Marinus de Cuyper versochte, dat men middel vinden VersouckMariDi.

soude, om zijn partie te doen verschinen voor consisto-

rien, volghende zijn submissie ende belofte. Wierdt ghere-
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solvert: Jan Wasteel te laeten zegghen l)ij twee auderlin-

ghen, dat liij Sondaeghe in consistorien wille verschineni

om d'uutsprake der consistorie t'anhooren op het different,

daer over hij hem ghesubmittert hadde, want men tselve

uutspreken soude, weder hij quame of niet.

Resohuii; om cie- Dewijle Clement Waulters niet alleene in der tiidt ziin-
raen! Waulters der j .1

ghemcinte voor te der prouve , maer oock middelertijdt dat hij zijn schult-

bekenninghe belooft hadde te doene, wederom tot dronc-

kenscap vervallen es, daerof hij so dickmael in consisto-

rien vermaendt es gheweest, ende up verscheiden maele

openbare bekentenesse ghedaen heeft, zo met verswijghin-

ghe zijnes naems, als andersins: so hebben de dienaers,

gheen Iteteringhe an hem connende bespueren
,
ghedronghen

gheweest te resolveren , hem der ghemeinte voor te stellen Son-

daeghe naestcommende , twelcke oock ghedaen es geweest.

Ghi-schil ende re- Angaende scker gheschil
,
gheresen in consistorien tus-

niiiek'^eudb Bar" ^^^^"^^ ^^^ ^^® Cucninck , audcrlinck, ende D. Barthold
,
mi-

'^"''^y nistre , ter causen van zeker heftighe ende onbehoorlicke
f 1 7Q

propoosten , daerof hebben beede de voorseede partien sich

ghesubmittert int zegghenscap der consistorie, dewelcke

daervan gheordonnert heeft zo hiernaer volcht:

Eerst, dat Jan de Cueninck zijn schuit bekennen zal van

dat hij sonder voorgaende vermaninghe ende tuijchnis Bar-

tholdum voor consistorien beschuldichde van etlicke zech-

woorden, dewelcke ü. Barth ontkende ghesproken t'heb-

bene, waerom Cueninck, hem ander warf beschuldighende

,

zeijde, dat hij plareije \) speelde.

Ten anderen zal D. Barth zijn schuit bekennen, van

dat hij, up de voorseijde beschuldinghen andwoordende, zeijde

onder anderen , dat Cueninck een openbaer lueghenaer ende

valschaert was. Item dat hij, Barth., lichtveerdelick ende on-

noodelick des Heeren naem ghebruijcte, sprekende dusdane

woorden: „lek bidde dat de Heere mij zijn rijcke ontsegghe.

1) Plaereije, Kiliaen: iocus.
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zoot waer es". Van dese pimcten hebben beede partien haere

schuit bekendt ende zijn versoent met handtghevinghe.

Sondaechs 18 Junij.

Govaert Steenemiielen , ontboden in consistorien , wierdt Vermanitighe an

onder andere afghevra^rht, of hij de letste reijse ten nacht- jgy^'*'^'
''"'='""^'

maele hadde gheweest. Zeijde neen, noch tweemael te voo-

ren. Ghevraeeht wat oorsaeke hij daer toe hadde, andt-

woordde, dat niemandt der dienaren sijnes grootehcx acht

nam, noch woordt, noch troost gaf. Voorts vermaendt zijnde;

dat hij sich voor de taveernen wachten sonde ende de

lijeden betalen , zeijde dat hij daer wel alle daeghe eens

gaen moeste. Eynrlehnghe versochte Govaert jeghens don-

derdaghe n.-.estcoramene zijne redenen van al dies voor-

seyt es, in scrifte over te mueghen bringhen. Twelcke hem

gheaccordert ende belast wierdt.

Angaende tdifferent hanghende voor Consistorie bij vo- Untspraeke der

luntaire submissie tusschen Marinum de Cuypere ende Jan consistorie uptdif-

rt rent Manin eu

Wasteel , daerinne heeft de Consistorie voor untspraeke Wasteei.

ghegheven , zulcx hiernaer volcht

:

Nademale Marinus de Cuyper monboir ghestelt es van de

dochtere , zoo't bleken es bij tuchnis , ende dat de dochtere

verclaert heeft voor twee auderlinghen, dat Jan Wasteel haer

oneerbaerheit ghevercht heeft, ghelijck de moeder voor hue-

ren overlijden oock te kennen ghegheven ende beclaecht

hadde , waeromme sou oock ernstelick versochte , dat men

huer dochtere soude soucken van daer te crijghen, — dat

de dochtere scheyden zal van de voorseyde Wasteel ende ghe-

stelt worden , daer 't huere momboirs profijtelick ende goedt

dijncken zal, omme in de vreese Gods upghebrocht te wor-

dene. Behaudens nochtans, dat sij , momboirs voorscrevens

den voorscreven Wasteel instandt ^) ende recompense doen

sullen van de schade , die hij soude mueghen ghedoocht heb-

1) Instaadt doen: Vergoeden.
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ben, binnen den tijdt van eender maendt of twee, dat de

dochtere tsijnen huiisse zieck gheleghen heeft, ende hem

gheenen dienst connen doen.

Vermaninghe an Hans Stel wierdt vermaendt van oneerbaerheit gheple-
ans te

.

^Yiqjx thebbene met Mayken Goris , twelcke hij niet en

ontkende; dan allegierde, datse te vooren met eenen an-

dere ghemeynschap ghehadt hadde, namelick met Lieven

de Wolf, twelcke, zeyde hij, zou niet en zoude connen

ontkennen. Wierdt voorts vermaendt van groote onghe-

schicteit , met eenen die buuten es , begaen , ende dat hij

denzelven schuklich gebleven was. Verclaerde Stel , dat

dien persoon hem zelve groot onghelijck ghedaen hadde.

Dese zaeke es voor dit mael verdraegen tot up een an-

dere tijdt.

Actum 22eii Junij,

Vermaniaghe an Marie Goris, in consistorien ontbo^len , wierdt bij de
X ane ons.

cousistorien vermaendt van zeker oneerbaerheden bij haer

begaen met etlicke persoenen, als namelick met Lieven

de Wolf ende Hans Stel ; ende voorts versocht , dat se de

waerheit van de saeke selve souden willen te kennen ghe-

fol. 80. ven. Andtwoordde Marie, hoe dat se bekende grootelicx

ghesondicht thebbene, eerstmael met Lieven de Wolf, ten

huuse van Gillis de la Torre, daernaer noch eens buuter

stadt, in seker plaetse, daer se bij een commen waren;

item daernaer metten voorseyden Hans Stel dry zo vier-

mael.

Ghevraecht ofse met ghene meer huer mesdraghen hebbe

zecht neen. Zecht oock, dat de voorseyde persoonen huer

daertoe versocht ende ghepersuadert hebben, ende voor-

nemelick de voorseyde Stel, hem ghebarende , dat hij haer

ten huwelick begheerde, maer dat hij se eerst prouven

moeste ,
„want — zeyde hij — hij gheen vrauwe anders trau-

wen en soude". Van welcke hare mesdaet, die aireede zeer

ruchtbaer was, zou beteringhe presenterde te doene naer
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ordonnantie der Consistorie. Hiermede es sou voor dit

mael laeten gaen, om breeder over de saeke te vernemen.

Verscheen Govaert Steenemuelen , verclaerende de rede-
Handelinghe met

' GovaertStenemue-

nen, waerom hij van de nachtmale etlicke tijdt ghebleven lenende zijn schuit-

DtKGDtGIlGSSG
was. Te wetene : vooreerst , omdat de auderlinghen eenen

Ambrosius consent ghegheven hebben over etlicke tijdt

hem tarresteren , zo deselve Ambrosius selve bekendt ende

de mare stroyt.

Ten tweeden, omdat hij gheen liefde en zach in dese

ghemeinte. Want, zeyde hij, als hij somtijts 5 of 6 sh. st

van doene heeft, hij moeter de luyden om naeloopen ter

bursse ende de consistorie , ende men sendt hem somwijlen

van de auderlinghen totten diakenen , van den diakenen tot-

ten auderlinghen etc. Dese puncten zijn bij der Consistorie

bewesen met diversche redenen insouffisant te wesen, ende

hij Govaert derhalfven yermaendt gheweest , zijn faulte te

bekennen ende te beteren, twelcke hij naer langhe onder-

richtinghe dede.

Verscheen Hans Luucx met Gheertruyt Anthonissen , Hans Luucx ver-

. , , • 1 • • 1 11 souct te huwelic-
vertoochene, hoe se sich m meemnghe waren te begheven , ken.

ten H. Eestande, versouckene te dien eynde hare uutrou-

pinghe. Ghevraecht, ofse beyde vrij waren ende consent

hadden van haren ouderen, antwoordden jae, exhiberene

Hans te dien fijne zeker briefven, uut name van zijn va-

der ende moeder ghescreven, ende van Gheertruyts weghe

verschenen etlicke harer vrienden met haer, verclarene hoe

dat sijlieden metten andere vrienden int huvvelicke con-

senterden. Dien volghende wierdt gheconsenterdt d'eerste

uutroupinghe Sondaeghe naest.

Joncheer Sul, in consistorien ontboden, wierdt ander- Tweede verma-

„ T,ii- n n-, i -, iT ningheanSul ghe-
wari vermaendt, als hier te vooren fo. 78. Andtwoordde daen.

Sul, dat hij mainteneerde, ghenouch ghedaen thebbene

metter presentatie bij hem hier te vooren ghedaen fo. 80,

ende verclaerde anderwarf, dat hij volghende dezelve pre-

sentatie consenterde schuit te bekennen, voor so vele als
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hij ontstichtelick gheclaen hadde, maer so vele anneghijnck

de substantie des guenes , dat hij in de prophetie anghe-

gheven hadde, hij en conde niet ghevoelen, dat hij daer-

inne onrecht hadde. Hiermede es hij laeten gaen tot een

anderen reyse om hem beter te bedencken

Angheveu etlic- Verschenen voor consistorien Laurens Hillegheer , Willem
ker broederen uut

name Arnold de Proost cndc David van Valckenburcht, vertooghene, hoe sij

^y^^'^^-
ghehandelt hadden met Aernoult de Keijsere, dewelcke

hemlieden ghesecht hadde, hoe hij in meeninghe was over

zee te trecken ende zijn debvoir te doene, om recht be-

scheijt te zenden van toverlijden van Eijkens eersten man,

doch begheerde voor zijn vertreck noch eens tadvijs der

consistorien. Wierdt de voorseijde broederen ende Aernoult,

alsdan mede verschenen, voor antwoorde ghegheven, dat

fol. 81. tadvijs ende ordonnantie der consistorie was
,
ghelijck hem,

Arnoldo , te vooren tot verscheijden male angheseit was

,

namelick: vooreerst, dat hij hem afscheijden soude van de

guene , daer hij ongoddelick mede leefde ; ten tweeden, dat

hij recht bescheijt soude bringhen van der doot oft leven

van Eijkens eersten man. Daernaer souden de dienaers

hem ten besten raeden, zo sij naer God ende zijn woordt

tsijnder salicheit soude bevinden behoorende.

Corn. Janssens Verscheen Cornelis Janssens met Arnolda Baudewijns,

weUcken
^^ ^^'

"^i^lua Henrick Karens ; vertoochde, hoe se sich voorghe-

nomen hadden ten H. Eestande te begheven, versouckene

hare ghel)oden. De dienaers verstaende uut haerlieden

monde, dat se beede maer een maendt weduwe waren,

hebben om alle periclen ende erghernessen te voorcommen

,

hemlieden geraden ende ghepersuadeert de saeke noch 3

weken uut te stellen, daer inne zij verwillichden.

Schultbekennin- Wierdt bij Gisbcrto Joannis anghegheven, bij laste Abra-

ghe Abraham de
j^^^j^ (^[g Moor, hoc dat dc sclvc Abraham met eene sijne

Moor ende Loys
. t • ut .i

Mattheucx. dienstmaccht ,
ghenaempt Loijse Matheucx, eene zustere

deser ghemeinte, etlicke mael overspel bedreven heeft , ende,

dewijle hij sich seer verslaghen vandt in zijne conscientie,
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versochte der rlienaren raedt ende begheerde boete te

doeue, in sulcker wijse als de consistorie hem uplegghen

soude. Wierden binnen gheroupen, eerst Abraham, beken

-

nene, dat zulex warachtich was. Ghevraecht, hoe langhe

d'oneerbare conversaetie gheduert hadde , zeijde te Bartho-

lomeux feste , dat compt , een jaer. Loijse bekende van

ghehjcken hare mesdaet, ende dat se daer inne ontrent

9 maenden ghecontinuert hadde, haer oock submitterene

in de consistorie. De welcke hemlieden beijden upghelecht

heeft (dewijle de saeke secreet was), dat se hare schuit

in consistorien met ware berau voor den Heere bekennen

ende belijden souden, ende daerbeneven der huusvrauwe

Abraham's , ende twee zo drij broederen , metsgaders eene

vroevrauwe , die de saeke bewust es , verghevenesse bid-

den; doch met sulcke conditie, indien de saeke openbaer

wierde, dat men alsdan daer inne nae gheleghenteit der

selver breeder handelen sal.

Volghende dese hebben sij beijden hare schuit bekendt

ende den Heere om verghevenesse ghebeden. Belovende

voorts tsurplus te vulcommen , so verre dat aireede niet vul-

commen en was. Hiermede sijnse inde name des Heeren

met een scerpe vermaniughe ende waerschuwinghe laten

henen gaen.

Actum 25 Junij 1570 Sondaechs.

Mr. Jacob Saai secht dat Ackerman hem tanderen tiid een . , o i
>J ADgneven aaal

loghenaer gheheeten heeft, twelcke hij met tuijchnis in Fe- contra Ackerman.

bruarie lest an consistorie brachte. Ende want daer inne

niet gheordoneert en es gheweest, versochte daerof als nu

een eynde. De consistorie bevandt bij de acten, dat Mr.

Jacob de saeke maer anbrachte 16^1 Marty lestleden, als

wanneer hem belast was zijn vermaniughe behoorlick an

te legghen met tuychnis, ende, dewijle hij sulcx niet or-

dentUck alsnoch ghedaen en heeft, so es hij belast ghe-

weest, tbesluyt der consistorien nae te commen.



160

Clachte D. Gott. D. Gott. gaf an, hoe dat Jeremias Ackerraan als hedent

ende de "schuTtbe- ^^^ anghecommen es , nae de predicatie , zegghende : „hij

kenninghe Acker- ^c^g gg^ bouve , eeii valsch leeraer, die verdient hadde
man.

uuter kercke ghegheesselt te zijne
'

, twelcke D. Gottfri. in

kennesse leide van diversche broederen, als van Gabriel

Bert, Marten de Visschere ende anderen. Jeremias nae-

derhandt in consistorien verschinen, heeft dit bekendt

warachtich te sijne. Derhalfven hij bij de consistorie , in

presentie 12 zo 14 broederen, vermaendt es geweest, dat

hij qualick gesproken hadde, ende zijn schuit bekennen

soude, twelck hij dede, doch met sulcke conditie, dat hij

begheerde te stane bij tguene dat de voorseyde broederen

teghen de predicatie Gottfridi anghegheven hadden, naer

uutwijssen ende luudt der naervolghende acte , waervan hij

metten anderen 'toordeel der consistorie begheerde te ver-

fol. 82. wachten.
Angheven ende Verschenen Jan Serlot. Gabriel Bert met noch 7 andere

versouck ethcken

broedereu , nopen- broederen , vcrsouckende , dewijle de auderlinghen ghestelt
de een predicatie ,, ..,.., , .. i,;
D. Gott. ende ghecoren zijn bij der ghememte, om acht te nemen

up tguene datter gheleert wordt, dat se hemlieden willen

verclaren, of de leeringhe, die bij D. Gott. als hedent in

de voormiddaechsche predicatie gheleert es gheweest , recht

es ofte niet. Hierof begheeren zij van de gantsche consis-

torie een goedt onderricht om alle disputatien te eviteren.

D. Gottfridus versochte, dat den anghevers zonde up-

ghelecht zijn bij de consistorien, te verclaren, in wat

stucken sij achten dat hij qualick gheleert hebbe.

De consistorie heeft hierup den voorseyden broederen

voor andwoorde ghegheven: Dat se bekende hare schuldi-

ghe plicht te zijne, acht te nemen up de leere, ende dien-

volghende begheerde, in dese saeke te doene naer den

heysch ende gheleghentheit derselver, biddende den broe-

deren hierentusschen , dat se sich stille wilden houden;

doch so sij yet angheven wilden jeghens D. Gottfried^s

predicatie, dat mochten se evenwel doen. Andtwoordden
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de broederen, dat se de uutcompste van der consistorie

wilden verwachten.

Verscheen Marinus de Cuuper, Jan Gotschalck met Angheven, tou-

noch 12 andere broeders, Versochten generalick te wetene
, ^.^^'j^^'^g

j^jj^gj""'^'

of de consistorie de huydensche predicatie D. Gottfridi

voor recht bilt ofte niet. Vertoochde voorts Marinus, hoe

dat hier over een jaer den vrede ghemaeckt es , waerbij

onder andere gheseit es , dat men niet vermanen soude

van voorgaende questien ende querelen. De predicatie D.

Gott. , zeyde bij , en was niet conforme den vrede , maer

strecte meer tot seditie ende verstooringbe der gbemeinte.

Oock waren daer papisten gbeweest in de kercke der

gbemeinte, die haerbeden profijct metter predicaetie wel

doen sullen, tot bedroevingbe ende verdruckingbe der

vromen. Badt derhalfven, dat sulcx voortan niet meer

gbescbiede , maer dat de predicanten met Godes onbevlecte

woordt wilden voortvaren, ende alle oude rancunen be-

graven.

Een andere broeder, met name Adrianus Poelvoet,

zeyde , zeer bezwaert te zijne , dat D. Gott. ghepredict

badde, dat de principale commotie in ons Vaderlandt

gbeschiet was duer de predicatie ende het beeldestormen.

Zeyde , dat dit directelick strijdende was teghen de scrift

ende D. Gott. voorgaende leere. Want, ghelijck de overhelt

duer de valsche leere beelden badde upgherecht, alzo in

contrarien hadden de vromen duer tghehoor des Evange-

liums de beelden afgheworpen, ende derhalfven niet gbe-

soudicht. Bewees dit met Lucas 19, daer Christus de

vercooper uuten teraple smeet, welck een ampt der over-

heid was, daerbij noch voughende diversche redenen.

Item , hoe dat wij dickmael lesen , dat de Christenen

verboden es geweest , den Christum niet te prediken , den

Christenen niet te herbergben , ende nochtans daerom niet

gbelaten gbeweest.

Een ander, met name Gabriel van den Vivere, zeyde:

11
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anghezien D. Gottfridus ghepredict hadde, dat se teghen

de overhelt ghesondicht badden , die de beelden afgbewor-

pen bebben, of se oock qualick gbedaen hebben, die

tsweert in de handt ghenomen hebben.

Een ander, met name Nicolaes Bent, zeide: dat de

godtfruchtighe overheit, als de Prince van Oraengien,

Brederode, Culembourg etc, tbeeldebreken mede verwil-

licht hebben , met jae en amen zegghen , al hebben se

gheen handt daertoe ghesteken. Nu, zo men geen onder-

scheet en maecte tusschen vrome ende godtloose overheit,

zo mocht men noch beelden afsmijten, noch Evangelium
rol. 83. pi'ediken , noch eeneghen godsdienst doen.

Een ander, met name Philippus Hendricx, zeyde: dat

hij ontrust was, dat D. Grott. alle brekers in eenen graedt

ghestelt hadde. Versochte derhalfven te vlietene, of hij

daer rechtelick in gheseit hadde. Voorts wat men hou-

den zal van de guene, die beelden ghebroken hebben,

ende nochtans sonder schultbekenninghe hier in de ghe-

meinte toeghelaten zijn, ende daegelicx ten nachtmale

gaen. Item, wat men te ghevoelen heeft van de guene,

die gestorfven zijn, zonder boete van tvoorseyde beelde-

breken gbedaen thebbene, ende wat oordeel dat se te

verwachten hebben.

Up al twelcke de consistorie gheandtwoordt heeft genera-

liter, dat se hierin doen woude zoot behoorde, ten eer-

sten dattet mueghelick werdt, — biddende den broederen

daerentusschen , dat se stille wilden draghen ende te-

vreden zijn. Vraechden de broederen: of de predicant

hierentusschen oock niet en behoorde te zwijghen van

dese zaeken? Wierdt gheseit ende gheordonnert naeder-

handt , dat de predicanten hemlieden wachten sullen , hier-

entusschen van dese materie te roeren.

Angheven Bent Nicolaas Bent voorderde een andtwoorde van D. Barth.

ende de bekentenis up sckcr scrift , bij hem douderdacghe lestleden der con-

Barthoidi.
sistorie anghegheven. Bekende D. Barth., dat hij den text
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int voorseyde scrift ghementionert oneyghentlick ghealle-

giert hadde. Hiermede es dese saeke gheëyndicht.

Pieter de Cuupere vertoochde, hoe dat Celijken, wedu- Angheven ende

Ti/-(i 1 •! 'lil 1 beclach Petri de
we van Jan de Cieermaker, jegnens vrienden danck ende cuuper over Ceiij-

alle vermaninghe , haer ghedaen , haer ten huv^^elicke wilt ^^° cieermakers.

begheven met een rouckeloosen bootsgheselle , onlancx

ghecommen van Oosten, daer hij (zo de mare gaet) noch

een boelscap heeft zittende. Ende dewijle sou de verma-

ninghe veracht , heeft se an consistorien anghegheven.

Zijn ghetuughen waren Dierick Vrijmans ende Jan Jans-

sen , die ghetuughen van de vermaninghe. Zou , binnen

gheroupen , wierdt ernstelick vermaendt ende ghewaerschuut

,

daerup zij voor andwoorde gaf, dat se den gheselle niet

verlaeten en mochte, noch en wilde, dewijle sou hem

belofte ghedaen hadde; doch beloofde zo vele te doene,

dat hij met heur voor de consistorie zoude verschinen.

Actum 29 Junij.

de Wolf.
Verscheen Lieven de Wolf, verzouckende , dat de con-

Versouck Levini

sistorie handelen woude in zijn saeke , die hij anghegheven

heeft fo. 82. Wierdt hem bij de consistorie voorghehauden

,

hoe dat zijne confessie oft verlijdt i) ende des dochters dif-

ferent waren , want hij verkendt hadde maer eens mesdaen

thebbene, ende zou zeyde tweemael; item, hoe dat hij

te vooren met dronckenscap hem vergrepen hadde.

Andtwoordde Lieven , dat hij bekende, tweemael mesdaen

thebbende, ende, heeft hij te vooren anders gheseit, t'es

bij abuuse. Voorts bekende oock van dronckenscap , ende

begheerde oock beteringhe daervan te doene. Wierdt ghe-

resolvert, dat hij Sondaeghe naestcommende openbare

schultbekenninghe doen zal in forma consueta.

Clement Waulters presenteerde der ghemeinte ghenouch te
^e Clement Waul-

doene van alle voorleden beganghen dronckenscap , daer- ters.

1) Verlijdt, Kil. confessio.

11*
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orame hij over etlicke tijdt der ghemeinte voorghestelt es

gheweest, als blijct fo. 82. Es gheresolvert, Sondaeghe

naestcommende oj)enbarè schultbekenninghe af te lesen,

met openbare voorstellinghe zijnes persoons , daar inne hij

fol. 84. verwilhchde.

Angheven Davelu. Verclaerde Jan Davelu voor consistorien , hoe dat Son-

daeghe , naer de predicaetie D. Gotfridi , een gheruchte

gynck, dat Mr. Jooris sonde gheseit hebben, dat D. Got.

valschelick gheleert hadde , ende over zulck hadde een

broeder, met name Michiel Nahness, teghen hem ghesecht,

dat Mr. Jooris zulcx teghen hem sonde gheseit hebben.

Hier over van hem vermaendt, heeft gheandtwoordt, datter

meer dan honderd waren, die znlcx oock zeijden waer te

zijne. Anderwarf bij hem Davelu vermaendt, in presentien

twee ghetuijghen , heeft ghepersistert. Derhalfven hij Davelu

dese saeke heeft noodich gheacht an de consistorie te

brijnghen. "Was hem gheandtwoordt, dat hij ghedaen hadde

teghen den regie Pauli, als anghenomen ene clachte je-

ghens eeren ministre , up tzegghen van éénen ghetuijghe

ende up een onzeker gheruchte. Verscheen Davelu ander-

warf met noch eenen ghetuijghen, die Mr. Jooris sulcx

oock sonde hebben hooren segghen. Andtwoordde de con-

sistorie, indien hij ijet hadde up Mr. Jooris, dat hij ordent-

lick procederen zoude naer heijsch christelijcker discipline.

Handelinghecum D. Gottfridus presenteerde der consistorie seker ghescrift,

wórde der co^nsi- ^^P twelck hem ghcaudtwoordt wierdt, dat het selve scrift

storieupeenscnft yg^e onwarachtichcden , ende injurieuse beschuldinghen

behelsde , zo jeghens de consistorie als anderen. Der-

halfven wilde de consistorie met hem nae heijsch hares

officiums handelen, zo over tvoorseijde scrift, als over

tguene, dat se noch meer van schuldighen plichts weghen

ghehouden waren, zonder anschau te nemen, dat hij de

consistorie voor partie verclaert, twelck zij achtet, gheen

lidtmaet der ghemeinte en behoorde te doene. Van deze

andtwoorde versochte Gott. een copie, om te beraeden, zo
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hij zeijde. Wierdt hem gheresolveert. dat sulcx niet noódich

was , maer, zo hij hem beswaert voude bij tgiiene dat hem

de consistorie uplegghen soude, mochte hem dan ordentlick

beclaeghen. Dits aldus gheresolvert ende ghepresentert bij

ghemeenen accorde ende bestemminghe van allen.

Hier en tusschen wierdt D. Gottfrido afghevraecht

:

Eerst, wat middel hem goedt dochte, om de ghemeinte,

die ontstelt was, te vreden te stellen. Up twelck hij andt-

woordde, dat de consistorie haer trauwe, die haer van

God upghelecht was, bewijsen souden.

Ten tweeden: ghevraecht, of hij niet generalick verdompt

en hadde sonder onderscheijdt alle de guene, die beelden

in Nederlandt ghebroken hadden, zegghende dat haren

ijver godloos zij gheweest; item, gheseit, dat se allen de

zware straffen , die up ons ende onse landen commen zijn,

duer tvoorseijde beeldestormen ghecaussert hadden etc. ,
—

Andtwoordde dat jae; zeijde oock dat Petrus Dathenus de

ghedructe requeste , darof hij een extract uuten predick-

stoel ghelesen hadde, in Vlaenderen ghebracht hadde, om

te doen onderteekenen ende ghelt daer up te lichten etc.

Tsurplus soude hij verclaren ende sich verandtwoorden

voor onpartijdighe rechters, zo hij zeijde.

Verscheen Claude Dotignijs ende Jan Clercx ; lasen de Ano-heven Olercx

consistorie zeker scrift. Wierdt hemlieden gheandtwoordt ,
^""^^ Dotigays.

dat de consistorie haer officium inder sake wilde doen

naer tbevindt. Voorts, indien se yemandt weten, die onbe-

hoorlick ghesproken ende meutersche wijse ghehandelt

heeft, dat se dien vermanen naer den regele christelijcker

discipline. foi. 85.

Actum den 2eii Julij 1570 Sondaechs.

Verscheen voor consistorien , Jan Serlot met 8 andere Versouck etliuke

broederen , versouckende andwoorde up tguene , dat se broederen nopende
i o 7

ijg predicatie Gott.

sedert 8 daghen anghegheven hadden. Wierdt hemlieden

gheandtwoordt: dewijle se over 8 daghen verclaerden,
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dat se van de Consistorie wilden een uutcompste ver-

wachten, ende de Consistorie hare schuldighe plicht doen

wildt, dat se hemlieden bij hare eerste andwoorde hou-

den souden ende de uutcompste verwachten,

Aogeven Bent Verscheen Nicolas Bent , met vele diversche andere broe-
ende audere, tou- , i x j ^ t ^ . .

chierende tzelve. deren, versouckene te weten, ofse an de Consistorie een

suppHcaetie zouden mueghen presenteren , aengaende de

materie, van over 8 daghen ghetouchiert. Antwoordde de

Consistorie, anghezien zij de zaeke der Consistorie anghe-

gheven ende vertraut hadden , datse daermede sich te vre-

den houden zouden, dewijle de saeke eygentlick der Con-

sistorie toequam, als wesende een stuck der leere.

Versochte Nicolaes notitie ghehouden thebbende, van

'dat de Consistorie zeyde, dattet een stuck der leere was,

ende voorts , dat hare supplicatie mochte ghevisitert werden

,

dewijle dezelve vervattet generahcke huerliecler meeninghe

beter, dan sij se over 8 daghen mondelinghe angaven ende

verclaerden, 'twelcke maer stuckwijsen gheschiedde. Ghe-

advisert tscrift tanveerden bij protestatie van daer inne te

doene, zo de Consistorie oordeelen soude noodich te zijne.

Handelinghe der Was bcgonneu te haodelen in de absentie D. Gottfridi
consistorie met D. i •• t , , ^ • i i i

Gottfridi. angaende zijne predicaetie ende de zwancheden naer uut

ontstaen , ende gheresolvert, hem zeker scrift, bij ghemeenen

besluyte der Consistorie ghemaeckt, beghuunende „Aleyst

zo etc", voor te lesen, 'twelcke ghedaen wierdt, ende ver-

sochte D. Gott. copie daervan , om daerup tandwoorden

,

die hem als noch niet gheaccordeert wierdt. Verkende

D. Gottfr. in dese handelinghe, hoe dat hij in zijne pre-

dicatie over 3 weken ghedaen, angaende het beeldestor-

men, van diversche wedersproken was; verkende voorts, hoe

dat altijts zijn ghevoelen zij gheweest , zo daer eeneghe extra-

ordinaire saeken gheschieden, de welke uuter consequentie

gheëvinciert wierden, duer een drivinghe van Gods gheest ghe-

daen te sijne , daervan men diversche exemplen zien mach in

de kerckehistorie , dat hij de zulcke niet verdoemen wilt.
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Actum den 6<ien JuHj 1570 Sdonclerdaechs.

Verscheen voor Consistorie Mr. Jan Cubus, verclarende AnghevenMr.Jan

hoe hij zommighe bezwaringhen hadde in zijne conscien- ^'i''"^^-

tie , daer over hij wel wilde vuldaen zijn , ende dewijle het

wat lanck vallen zoude mondelinghe , hadde het in scrifte

ghestelt, protesterende, dat hij zulcx niet en dede uut

affecten, oft eeneghe boose gheneghentheden, maer alleen-

lick tot Godes eere. Ghevraecht , oft uut name alder

diakenen was, zeyde neen, maer alleenlick uut name et-

licker. Andwoordde de Consistorie, dat se inde saeke

doen wil tzijnder tijdt, naer dat se bevinden zal behoo-

rene ende tscrift overlegghen.

Verscheen Arnoldus Stuer, vertooghende hoe dat D. AnghevenArnoldi

Bertholdus hem tnachtmaele afgheseit heeft. Item , hoe
^^^'

dat hij van der Consistorie zijn beschuldinghen ende be-

schuldighers heeft versocht te weten, ende was hem tzelve

gheweyghert, twelcke hij acht onbillick. Versouckt voorts

te weten, waer vooren hij anghezieu es gheweest, als men

hem tot prediken toeliet, item, briefven liet handteekenen, die

men nae Geneven zandt; dit versochte hij van den ministers

te weten , zeyde hij. Andwoordde de Consistorie , datter vele

zaeken up handen zijn te verhandelen , ende dat daerom

de beandtwoordinghe van dese zijne stucken moest uut-

ghestelt zijn. fol. 86.

Mr. Jacob Saai versochte noch eens te hooren lesen de Versoeck Saal.

acte van 16 Marty 1569, als hier te vooren fo. 80. Wierdt

hem zijn versouek gheaccordert. Versochte anderwarf , men

zoude Jeremias ontbieden, en met hem handelen naer

rechte der discipline. De consistorie gaf hem voor and-

woorde, zulckx als te vooren, fo. 85 dato.

De consistorie heeft D. Gotfridum vermaendt over diver- Handelinghe der

sche puncten belanghende zijne predicatie ,
ghedaen den

Qo^tfrido.

23^11 Juny lestleden.

Eerst, van dat hij de materie van tbeeldebreken up den
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stoel verhandelt hadde, niet jeghenstaende dat in Coetu si-

lentie gheimponert was, zo wel den autheur van zeker boucx-

ken, tracterende onder anderen van dezelve materie, als de

broederen, die dat ter oorsaeken van dien beschuldicht

hadden.

Ten 2^^, dat hij generalick met groote vehementie zonder

onderscheit alle, die beelden int Nederlandt ghebroken had-

den, verdoemt hadde, ende ghesecht hueren ijver was god-

loos. Zij hadden deur haer doen alle de plaghen , upt Neder-

landt ghecommen, veroorsaect.

Ten 3*^°, niet jeghenstaende sijne text zulcx niet met

bracht.

Ten 4'^n dat hij zonder advijs ende weten der consistorie

een extract van zeker requeste, tot verificatie van zijn

zegghen, opentlick uuten predicstoel ghelesen heeft.

Ten 5en ghesecht , dat 't volghen zoude, dat private per-

sonen de hoerjaeghers ende overspeelders zoude mueghen

dooden, zo zij de beelden vermochten af te smijten uut

private autoriteit.

Ten 6^^, zekeren persoon der ghemeintevoorghehouden,

die hem in de prophetie wedersproken hadde , niet jeghen-

staende dat de zaeke des selven voor consistorien hynck

onghedecidert, up de 2^ vermaninghe.

Ten letsten dat hij der consistorie een iniurieux

ende onwaerachtich beschuldingscrift ghepresenteert hadde

,

daerbij hij se verclaerde voor partien, om hem also den

oordeele der zelven t'ontreckene.

Welcke puncten hem oock wat breeder , den 2 ditto, ghe-

lesen sijn gheweest uut zekeren scrifte, bij advijse ende

resolutie der consistorie ghemaect, van twelcke hij copie

versochte, ende van ghelijcken van de scriften ende monde-

licke anghevinghen der broederen jeghens zijne voornoemde

predicatie, om up al pertinentelick tandwoorden. De

consistorie andwoordde, hoe dat de saeke haeste begheer-

de; derhalfven dat hij mondelinghe up al cortelick and-
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woorden zoude, om alle scriftelicke eiide langhe odieuse

proceduren te ontgaene. Ende zo vele het anghynck de

stucken, bij diversche perticuliere broederen mondeliugbe

ende in scrifte anghegheven, daer wilde de consistorie

naederhandt oock in doen naer haren officium. Zo heeft

dan D. Gottfridus cortelicx tguent voorscreven gheand-

woordt, zo hier naer volcht:

Eerst , hoe dat hij up tboucxken gheen regard ghenomen

heeft, maer alleenlick op de ghebreken ende feylen, na-

melick hier in, als dat private persoonen bestaen tguene

dat des overheits es , contra Godes woordt ; ende dewijle

zijnen text zulcx mede ghebrocht heeft, es ghehouden ghe-

weest, daer of te prediken, ende noch zoude, zo het zijne

text verhiesche.

Ten tweede, zecht, hoe dat hij in zijne eerste predicatie,

die hij dede van tbeeldebreken
,
gheleert heeft, datter wel

extraordinaire zaeken gheschieden duer private persoonen,

uut zonderlinglie inwendighe drivinghe des H. Geestes, die

onder de ghemeene regie des oordeels niet vallen, van

welcker men niet lichtveerdelick behoorde te oordeelen , fol. 87.

maer de circumstantie te anmercken , vooren ende nae

:

item de conditie des levens van sodane persoonen , ende

ofte haere daet eenichsins zoude mueghen ten besten

gheduyt worden ; van welcken regie hij excipierde de ghe-

meyne
,
generalicke beeldestorminghe , int Nederlandt ghe-

schiet. Ende Sondaechs den 25'^n Junij heeft int ghemeene

ghestraft de beeldenbrekinghe , die van velen gheduyt wordt

wel ghedaen te zijne, ende l)ewesen , dat sodane daet ghe-

schiet was uut private authoriteit, jeghens des overheits

ende der predicanten danck, twelcke geenssins met Gods

woordt bestaen con.

Angaende den ijver zecht, dat eenen ijver, die gheen

ghetuychnes heeft des willes Godes, gheenen rechten ijver

es, ende derhalfven godloos.

Angaende de plaghen, upt Nederlandt daerduer ghecom-
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men, andwoordt: dewijle de religie es het guene dat den

menschen meest ter herten gaet , zo heeft de Cueninck van

Spaegnen, ziende de groote verachtinghe ende onordent-

licheit , omtrent zijne religie bewesen , zo met beeldestormen

,

pionderen , wapenen te nemen etc. , veroorsaect gheweest

,

Ducq Dalve over te zenden , die tlandt zo benaut heeft etc.

Ten derden, zecht, dat zijnen text was: „Domus mea
domus orationis vocabitur i)". Hier, zecht hij, heeft

Christus rekeninghe zijnes doens ghegheven. Up die wijse

moesten oock alle beeldestormers rekeninghe gheven hares

doens , zo verre zij de inwendighe drivinghe voorwenden wil-

len , tzij met scriftuere , ofte met miraculen , oft eenich godt-

licken teeken, dewijle de saeke des ijvers onder den

ghemeynen regie niet en valt.

Ten vierden, acht noodich gheweest tzijne, t'extract

voor te lesen, om te bewijsen, dat sodane generalicke beel-

destorminghe niet en conde onder eenen godtlicken ijver

ghestelt worden, zo het meneghe duyden, dewijle de guene,

zelve ter plaetsen daert gheschiede, dat alzo beschreven

hadden, ende dat hare leeringhe overeeenquam met dese

zijne leeringhe.

Zeyde voorts : hoe dat de requeste , daer uut tvoorseide

extract ghelesen was, in West-Vlaenderen brocht was bij

Petrum Dathenum , daer vier kercken bij een vergaderden

,

die deselve al signerden, waeruj) Dathenus oock een con-

tributie versochte, om liberteit van religie te soliciteren

an den Cueninck ; ten welcken eynde hij hemlieden toochde

diversche handteekenen van predicanten ende andere voor-

standers der religie , die de requeste approbeerden , versouc-

kende oock, dat se uut huerlieden aller name an den

Cueninck mocht gepresenterd worden.

Ten vijfden, andwoordt: zo men overicheits ampt in

t'eene mach annemen, zo zoude volghen, dat ment in

1) „Mijn huis zal eeu liuia des gebeds geuaamd worden".
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tdander oock zoude mueghen doen, twelcke niet dan een

confusie en ware in de ordinantie Godes.

Ten zesden, andtwoordt: zulcx ghedaen thebbende,

omdat de daet publycq was , waermede hij de discipline

,

ofte der consistorie niet meendt te cort ghedaen thebbene

,

dewijle hij den persoon oock niet en noemde.

Angaende zijn scrift, der consistorien gepresenteerd,

andwoorde: dewijle hij nyet conde bijstellen zulckx als

tzelve scrift in partien behelsde, ende zo vele hij meer

ghestelt zoude hebben, dat men bij onderlinghe exami-

naetie bevinden soude warachtich te zijne , dat hijs hem

daerof ghedrouch in de kennesse der broederen , die svoor-

noens present waren in consistorie, dewijle Thomas Soen

ontkendt heeft, dat D. Gott. mainteneert, bij hem in

consistorien ghesproken ende bij den anderen auderlinghen

met toezwijghen gheapprobeert te zijne; ende al tguene,

dat hij up dat fondament in zijn voorseyde scrift ghescre-

ven heeft, consenteert gheroyeert te zijn ende ghehouden

voor nul. fol. 88.

Actum den 9^^ Julij Sondaechs.

Yertoochde Christiaen Claessen, hoe dat zijner overle- Versoeck Chris-

T , i 1 1 i 1 •
i.

• tiaea Claesssa.
dener huusvrauwe toeghezecht was van de consistorie

,

dat haer dochtere vertrecken zoude uuten huuse van

Franchois Huenich , daer se mede woonde , na volgene de

beloften, die Judith, huusvrauwe van den zelven Franchois
,

ghedaen hadde an den auderlinghen. Ende dewijle des

vertoochers huusvrauwe, thueren overlijden, ernstelick an

hem versochte , dat hij an de consistorie afvoorderen zoude

de vulcomminghe van de voorseyde belofte , zo was hij tzelve

doende bij desen. Andtwoordde de consistorie , dat se de

zaeke bedencken wilde, ende metten eersten wat daeriii doen.

Verscheen Arnoldus Stuer, versouckende andwoorde up

tgene bij hem den voorleden donderdach anghegheven.

Wierdt hem voor andwoorde ghegheven, dat hem niet bij
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D. Bartholdo , zo hij ghesecht hadde , maer bij de gant-

sclie consistorie tnachtmael afglieseit was , achtende daertoe

goede redene ghehadt thebbende.

Handeiinghe ende Ten surpluse verclaerden de ministers, hoe dat zij

cousistoHl met ïr-
i^^ötten voorgaende consistorie hem gheadmittert hadden

noldo. tot prediken etc, om hem te proiiven of hij uamaels

eeneghe vrucht in ons vaderlandt sonde connen doen

,

ende niet dat sij daermede meenden hem tontfanghen als

ordinaire ministre. Hierof versochte hij een andwoordde

in scriptis, twelcke hem gheweyghert was. De voorseyde

Arnokhis, quaUck te vreden zijnde, heeft vele ongheschicte

propoosten uutghesproken , ende onder anderen oock D.

Bartholdum beschuldicht , zegghende: „dat hij de arme

ziecken niet en besochte, maer dat hij der rijcken huusen,

daervan hij een noemde, wel wiste te vindene, om mede

te gaen eeten". Item dat hij zijn huusvrauwe ontrauwe-

lick bijghestaen hadde int gheven hares geestes. Ende zo

hij hierover van Bartholdo ghestraft wierdt, zegghende:

„ghij doet als een achterclapper , want ick hebbe u in

presentie Gottfridi ghevraecht, of ghij yet op mij hadt,

ende ghij zeyt mij : neen !" zo repliceerde Arnoldus weder-

om met iniuriën, zegghende: „ghij doet als een leughe-

naer." Item: „ick vandt u als een lueghenaer van den

eersten dat ick hier quam." Van dese onordentlic^e be-

schuldinghen heeft de consistorie Arnoldum ghewaerschuut

,

ende vermaendt tot schuldbekenninghe ; ende zo hij daer-

naer yet hadde t'yemandts laste, dat hij daer inne den

regie der discipline, ende oock de leere Pauli tot Thimo-

theum, volghen zoude. In stede van dit t'annemen , heeft

noch meer ongeschicte redenen voortghebracht , ende es

also henen ghegaen.

Actum den lo^'^ Julij 1570 'sDonderdaechs.

Schnltbekenniii-
t i

•• t

ghe Gianieyc. Wierdt bij do consistorie verhandelt de zaeke van Jac-
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ques Grameye . ende overzien d'acteii foliis 13, 37, 48,

zijn tuychnis bij hem beleedt, ende voorts d'informatien

van Noorwichs
.
ghecommen , tadvijs van tCoetus etc. ; ende

bij eendrachtighe resolutie verclaert, dat hij openbare

boete ende schultbekenninghe ghehouden es te doene van

den naevolgliende poincten:

Eerst , van dat hij , sonder wettelick van zijn huusvrauwe

ghescheiden te zijne, een ander ghetraut heeft.

Ten tweeden, dat hij een ghetraut heeft, die niet vrij

en was, maer te vooren met een ander verlooft.

Ten derden, dat hij uut verachtinghe der consistorie,

boven de vermaninghe ende waerschuwinghe derselver,

voortghegaen es metten tweeden huwehcke.

Ten vierden , dat hij den ijnghelschen pastuer bedroghen

heeft , als hem versweghen hebbende de swaricheden voor-

screven. Over dese puncten zal hij opentlick Gode ende zij-

ner ghemeinte verghevenesse bidden etc. Ende es belast ghe-

weest hem an te zegghen , dat hij jeghens Sondaghe verschi- ^o^- 89-

nen zou om tadvijs ende besluyt der consistorie tanhooren.

Daer beneven es gheadvisert gheweest hem te vermanen , dat

hij hem w^achte , van anderwarf te trauwen , tenzij dat hij

van zijne eerste huusvrauwe wettelick ghescheyden zij,

daertoe de dienaers hem allen raedt ende bijstandt pre-

senteren, om hem in zijn goed recht te voorderen. Dese

letste vermaninghe es gheadvisert gheweest, omdat men

verstaet, dat Jacques naer het overlijden van zijne tweede

vrauwe, die hij onwettelick ghetraut hadde, wederom van

zinne es, een ander up ghelijcke wijse te gaen trauwen.

Angaende tversouck van Matheux Dijselaer, om te mue- Besluyt angaende

. . T ,
tversouck vau hu-

ghen trauwen met Agnes Gervais, inghelsche, wierdt ghe- welick van Ma-

advisert te hooren spreken een persoon , die de briefven ^^^ '-"^^ ^^''

gheschreven hadde an den vaedre van Matheux om con-

sent, ende voorts eener anderen persoon, die den vaedere

zoude ghesproken hebben; voorts dat hij twee ghetuyghen

bringhe, die van zijnen levene ghetuyghen, ende dat hij
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den dienst der kercken ende Sacramenten ghebruycke. Zo

vele Agnees belangde , die hadde vaeder noch moeder noch

eeneghe vrienden , zo Pi", de Cueninck haeren meester ver-

claerde, dewelcke oock goedt ghetuychnis van huer gaf.

Angaende zekeren Verschenen in consistorien de ministers met etlicke van

len, den auderlinghen der franscher ghemeinte , vertooghende

hoe een broeder, met name Sebastianus Linius, borgher der

Hiervan es nae- stadt van Vilnen, in Polen, an hemlieden gheaddresseert

derhandt suspitie ^^g ^^^ diversche briefvcn , zo van Bisschoppen , Edelluy-
van bedrochinghe- ' j. l y j

vallen, ende der- den, als ghcmeintcn Jesu Christu, ghescreven, inhoudende

condscip hieriip iü summa, hoc dat Paulus Linius, des voorseyden Sebas-
ghehoudenincoetu ^ianus broeder , een Godtsaligh minister ende dienaer des
24eö Julij , rusten- ' "

de onder de fran- Godtlickcn woordts inde voorscyde lande van Polen , bij

de Moschoviten ghevanghen es gheweest met wijf, kinderen

Ziet hiervan oock ^ndc zijne ghehcel mesnaige , ende es zo vele duer inter-

d'acte des Coetus cessic vau gocde ende vrome luvden ghesolicitert gheweest
vanden2 0ctobre.

°
. .

an den Moschoviten, dat hij de voorseyde Paulum ghestelt

heeft tot rantsoene van 3000 daelers, ende twee stucken

fluweels. Tot opbringhe van welcke penninghen , de voor-

schreven Sebastianus in faveure ende uut liefde zijnes

broeders van zijnen eyghenen goede opghebrocht heeft

1000 daelers ende voorts van de goedtwillighe broederen

vergaedert tot 2200 daelers, al naer uutwijsen der voor-

screven briefven, daerof de lecture in onse Consistorie ghe-

daen wierdt, dewelcke voorder inhilden recommandatie an

alle de kercken van den coninckrijcke van IJnglandt,

omme assistentie thebbene , tot opbringhinghe van de reste

,

bedraghene 800 daelers ende 2 stucken fluweels.

De saeke in deliberatien gheleit, ende den voorseyden

Sebastianus oock in consistorien ghehoort, wierdt bij ghe-

meenen besluyte beyder consistorien verdraghen, de brief-

ven weder al up te packen ende dezelve metten bringher

te addresseeren ende recommanderen an den afghegaen

E. Bisscop van Londen, nu Archiepiscopum Eboracensum i),

1) van York.
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omme bij zijnen middele te doen communiceren metten

jeghenwoordighen Bisscop van Londen , omme, tzelve ghe-

daen ende haerlieden E. andwoorden ghehoort, alsdan

voorder in de zaeke te advyseren, naer den noodt ende

exigentie der zelver.

Wierdt bij den consistorie D. Gottfrido voorghehouden Handelinghe con-

zeker scrift, acbtervolghende welcken hij zeker verclarin- q^°^^
'^""^

ghe ende bekentenesse doen zoude, touchierende zijne

predicatie , Sondaeghe 25 Junij ghedaen , als hiervooren

fo. 90 verhandelt es. Van dese scrifte versochte D. Gott-

fridus copie, om hem te beraeden, zo hij zeyde. Wierdt

hem tzelve bij de consistorie ontzeit, maer gheconsentert

daervan lecture te moghen nemen, zo dickmael als hij

wilde, ende ghebeden hij woude tzelve naecommen, Per-

sisterde D. Gott. , dat hij copie begheerde , dewijle de sake

van sodane ghewicht es, ende hij tscrift oock niet al en

conde in memorien houden. Hierup es de consistorie

ghescheiden , ende om dese saeken wederom gheseit Sa-

terdaghe te vergaederen. fol. 90.

Actum 15en Julij 1570 Saterdaechs extraordinairlic.

De Consistorie heeft D. Gottfrido afghevraecht , of hij Derde handeiin-

• , 1 • i , 11 111 ?^^^ cum D. Gott-
niet ghesmnet was , nae te commen, zulcx hem upghelecht frido ende suspen-

was, naer uutwiisen zekeren scriftes in de letste acte des u- T^
prediken,

' •'
DIJ der consistorie

voorleden Consistoriedaechs ghementionert. Andtwoordde gheordonneert.

D. Gott. als hier te vooren, dat hij copie versochte, ende

nyet min, alzo hij tselve scrift in consistorien oock ghele-

sen ende gheexaminert hadde, up het cortste zeyde, hoe

hij hem daer in bezwaert vandt, ende dat hijt nyet conde

naecommen, allegierene daertoe diversche redenen. Naer

twelcke de Consistorie om hem allessins te ghemoet te

commen, ende de ghemeinte eenichssins te contenteeren

,

hem een ander scrift voorghehouden heeft, conforme in

substantien het voorgaende , doch wat verandert in de forme

ende woorden, biddende hij woude tinhoudeu van dien nae-
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commen , clewijle zij achteden tzelve zo redelick te zijne

,

dat hij daer teghens niet hadde te zegghen; van welcken

scrifte tinhouden van woorde te woorde hier naer volcht

:

„Dewijle daer zeker zwaricheit ontstaeu is in de ghe-

meinte uuter predicatie D. Gottfridi Sondaeche 25 Junij

ghedaen, angaende tbeeldebreken over etlicke jaeren int

Nederlandt gheschiet ter causen, dat hij gheen distinctie

oft onderscheit ghemaeckt en heeft , zo hij over dry weken

te vooren, handelende van dezelve materie, ghedaen hadde,

so eyst dat hij tot berustinghe ende contentemente van

der ghemeinte verclaren ende bekennen zal zo hiernae

volcht

:

„Al eist zo, dat eygentlick der hueverheit ter causen

hares amptes toecompt beelden af te werpen in kerckeu

ende publycque plaetsen, nochtans zo gheschiedender wel

extraordinaire zaeken duer private persoonen uut zonder-

linghe drivinghe des H. Geestes , die onder den ghemeenen

regie des oordeels niet en vallen. Van welcke men niet

lichtveerdelick behoorde te oordeelen , maer de circum-

stantien der daedt ende de conditien des levens van so-

dane persoonen an te mereken, ende of de daedt eenichs-

sins ten besten mach gheduydt worden.

Dat hij in sijne predicatie des voorseyden 25 Junij met

dusdanen onderscheit niet ghesproken heeft , maer generalick

ghesecht, zonder eeneghe distinctie , dat den ijver aller der

guenen, die int Nederlandt uut private authoriteit beelden

afgheworpen hebben, zij godloos gheweest, ende datse

daerduere alle die plaghen, die op ons Nederlandt ghe-

commen zijn, ghecausert hebben, — daar inne bekendt

hij sich mesgrepen thebbene.

Bekendt van ghelijcken, onbehoorlick ghedaen thebbene,

dat hij sonder wete der Consistorie een prolix extracten

. .. uuten predickstoel ghelesen ende tot comprobatie van ziin
Aldus hierbij ghe-

. .

"^

stelt, omdat edt zcgghcn , doch uut ignorantie van de waerheit van de zae-

^^"^^Barih^^Wil, ken, ZO hij zecht, te wijdt gheallegiert heeft.
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In consistorien zal D. Gottfridus bekennen tnaervolghende:

Eerst, dat hij qualick ghedaen heeft^ van de materie des

beeldebrekens op den stoel verhandelt thebbende, dewijle

daerup bij tCoetus silentie gheimponert was , zo wel den au-

thuer van tboucxken , dat van dezelve materie tractert , als

den broederen , die hetzelve om dier materien wille meest-

deel wedersproken ende gheblammert hadden.

Ten tweeden, dat hij ontijdelicken der ghemeinte voor-

ghehouden ende sich beclaecht heeft, dat zekeren persoon

hem in de prophetie teghens zijne voorseyde leere opent-

licken wedersproken hadde , dewijle de saeke van denzel-

ven persoon voor consistorien noch hangt, onghedecidert,

up de 2e vermaninghe.

Ten derden, dat hij de Consistorie injurieuselick ende

met onwarachticheit ten onghelijcke beschuldicht heeft in

zekeren scrifte, derzelve ghepresenteert , daer inne hij oock

de Consistorie voor partie verclaert, om hem alzo den

oordeele derzelver t'ontreckene. fol. 91.

Ten letsten , zal ghewaerschuwt wesen , voortan meerder

voorsicticheit te ghebruucken in allen zijnen predicatien,

dan hij te vooren menichmael ghedaen heeft, ende hem

te mijden van eeneghe voorgaende querelen oft zaken, daer

merckelick zwaricheit in de ghemeinte af ontstaen mochte

,

an te roeren ende hem in alles den oordeele der Consis-

torie te onderwerpen."

Dit scrift D. Gottfrido ghelesen zijnde ende de poinc-

ten bij hem gheexaminert zijnde, heeft verandtwoordt int

generalick up tgheheele scrift, dat hij tzelve niet conde

annemen, allegierene daertoe diversche redenen, als hier

te vooren. Dese redenen waren in effecte, zo hiernaer

volcht

:

Ten eersten, zeyde hij, het was sodane schultbeken-

ninghe, daer of hem gheen schuit bewesen en was, ende

die hij in zijn herte niet conde ghevuelen.

Ten 2eii, hij zoude daermede groot preiudicie doen der

12
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waerheit Godes , die hij zo langhe gheleert ende zo langhe

verdadighet hadde.

Ten 3eii, hij zoude hiermede zijnen dienst onrechtelick

bezwaren.

Ten 4eQ, zoude hiermede de boosheit ende valsche opi-

nien dergonen, die sich teghen hem opghestelt, ende zijn

leere in suspitie van valschheit ghebracht hadden , stereken

ende voeden. Aver , opdat nieraandt zich te beclaghen

hadde, wilde hij zijne leere, die hij van den officio der

onderdanen teghen hare overheit gheleert hadde, oock

alle stucken derzelver leere, voor de ghemeinte repeteren

ende herhalen, niet eenmael , tweemael , drymael, maer oock

sevenmael , tot het ghenouch ware ende niemandt met bil-

licheit sich te beclaghen hadde.

Hierup was hem gheseit, dat uuten scrifte der Con-

sistorie gheenssins bewesen conde zijn, dat daermede zijnen

dienst, of der waerheit Godes, te cort zoude ghedaen zijn.

Item, tusschen hem ende der Consistorie en was gheen

verschil van de leeringhe van de overheit. Item, met zo

vele repetitien, die hij presenteerde, mochte bij avontuere

meer zwaricheit ontstaen onder de ghemeinte, dewelcke

mette verclaringhe, bij der Consistorie hem voorghestelt

,

lichtehck ter nedergheleit conde worden.

Aldus hier bij j)g Consistorie hicrup ghedelibereert hebbende, wat se
phestelt bij advi- i o ^

sie der Consistorie, voorts in de zaeke te doene hadde , es eyndelinghe duer

helmi.
" "^

' ommestemminghe ghecommen tot tnaervolghende besluyt:

Besluyt van sus- „Dewijle D. Gottfridus tbesluyt der Consistorie, int voor-
pe^nsie

.
o -

gjjQg(3j.QyQj^ scrift vervatet , niet heeft willen nacommen

.

ende de Consistorie grootelicx vreeset van meerder zwaric-

heden , die daer uut zijne predicatien ontstaen mochten

,

zo hij van de materie des beeldenstormens meer handelde

,

alzo hij zecht, dat hij doen wilt, wanneer de ghelegenteit

zulcx verheyscht ende zijnen text zulcx mede bringt, an-

ghesien, zecht hij, het zijne leere van oudtyt es, ende be-

gheert daer inne te continueren , — So eyst dat de Consis-
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torie om alle sodane inconvenictitien ende zwariclieden te

mijden ende voorcommen, hem suspendeert van prediken,

tot hij tvoorscreven besluyt van satisfactie ende bekente-

nesse naghecommen zal hebben."

Actum 16eii Julij 1570 Sondaechs.

Wierdt bij der Consistorie Jacobo Gramaije angheseit Besluyt Jacques

tbesluyt, donderdaghe lestleden ghemaect, ende vermaendt seit.

tzelve nae te commen, ende dewijle hij tzelve jeghenwoor-

delick niet wel conde anneemen , zo was hem uutstel ghe-

gheven, om hem te beraeden tot donderdaghe.

Dewiile D. Gottfridus desen Sondach in de predicatien Adveriissement
'' .... an D. Gottfrido

hem vertrocken heeft van zijne ordinaire zitplaetse neffens ghedaen.

den predicstoel, ende gaen zitten es onder de ghemeine

broederen , hem voorts absenterende van de consistorie

,

maintenerende, hem zijnen gantschen dienst upghesecht

te zijne, hoewel hij maer alleeulick ghesuspendert en es

van prediken, om de causen in de acten der suspensie

vervatet, — So est, dat de consistorie ghedeputeert heeft

Thomas Soen ende Hercules Fremault, om D. Gottfrido

an te zegghen, dat hij wille in consistorien commen ende

zijnen dienst aldaer pleghen
,

ghelijck hij vooren ende na

ghedaen heeft; item voorts zitten in de predicatie in zijn

ghewoonlicke plaetse , zonder de suspensie , van de consi-

storie gheordinert, voorder te trecken, dan se behoorde

ghetrocken te zijne.

Actum 20eii Julij 'sDonderdaechs.

Mayken Simoens, ontboden bij den dienaers in consi- Tuychnis contra

storien, ende neerstelick ondervraecht up zeker poincten,
''^™°^'^"™ ^'"^''

touchierende Arnoldum Stuer, heeft ghedeposert ende

verclaert hare wetenschap up al, naer uutwijsen zekeren

scriftes, onder de consistorie rustende, twelcke te bouc-

12*
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ken niet ghestelt es, om zeker redenen, de consistorie

moverende.

Bekentenesse en- Vertoochde Petrus Carpentarius , uut name van Matheus

nbghe'^"Mathe°ux Vorhaeghe , hoe dezelve Matheux, over en zekeren tijdt

Verhaeghe. uutghegaeu zijnde in zijn affairen , ontmoet heeft eene

zijne ghebuerinne, een ijnghelsche vrauwe, die hij noodde

fol. 92. te gaen wandelen ende eenen pot te dryncken, waerinne

zou verwillichde , ende zijn dienvolghende tsamen ghetroc-

ken uuter stadt, ende, wat ghedroncken hebbende, zijn

thuuswaert commen al jockende, in sulcker voughen , datse

beede in een gracht ghevallen zijn, daerse eenen jonghen

vonden ligghene, dewelcke haestelick de schutters daer-

over gheroupen heeft , die se beyde ghevanghen hebben ende

int stock ghestelt. Hierom es den man van de voorseyde

ijnghelsche vrauwe zeer vergramt, ende lecht laeghen om

den voorseide Matheux aan den lijfve te cranckene.

Matheux, hierover van de consistorie ghevraecht, oft zo

was , bekende dat : jae !. Voorder ghevraecht , of zijn voor-

nemen was met haer oncuysheit te pleghen , zeyde expres-

selick dat neen. De consistorie , de saeke in deliberaetie ghe-

leit hebbende, ordonnerde, dat Matheux opentlick voor de

ghemeynte — dewijle de saeke duer tvanghen openbaer ghe-

worden es — zijn schuit bekennen zal , van groote onghe-

schictheit ende quade suspitie van sich ghegheven theb-

bene, van dat hij met een ghehuwede vrauwe heeft ghe-

wandelt ende ghedroncken buuter stadt etc. Hierup zal hij

andtwoorden met een jae woordt.

Matheux, tbesluyt ghehoort hebbende, heeft ghealligiert

groot ende merckelick dangier , dat hem stondt te naeken

,

zo hij in de kercke openbaerlick verschene ende bekendt

gemaect wierde, want de man van de ijnghelsche vrauwe

hadde eenen halfven daelder gheboden , die hem denselven

conde wijsen. Dit selve es oock bij Pieter Carpentier vertoocht

gheweest , ende ernstelick versocht , tot bede van Matheux

huusvrauwe, om alle periclen te eviteren, dat de schuit-
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bekentenesse bij Matheux mochte onderteekendt wesen,

eiide alzo uutghelesen in zijn absentie. Hierinne heeft de

consistorie eyndelinghe , om de voorscreven oorsaeken, ver-

willicht

Vertoochde Jan Lamoot ende Pieter Carpentier, hoe AnghBven Lamoot
ende Larpeiitier

dat Phihppus Garcy over dry weken zeker prophetie an- contra Garcy.

ghegheven heeft, waer inne hij te kennen gaf, dat Chris-

tus de coopers ende vercoopers uyt private authoriteit

uuten temple dreef, ende dattet oock nae te volghen soude

zijn. Nae d'acte van dien de voorseyde Philippus, int ghe-

moet commene van Lamoot voornoemd, zeyde, hoe hij

zulcx over langhe tijd ghemerct hadde, ende, daervan

rekenscap versocht zijnde te gheven , andtwoordde : hadde

men yet te zegghen, dat men in consistorien commen

zoude. Voorder ghevraecht in teghenv^oordicheit Jan ende

hem, Pieter Carpentier, of hij noch in sodane ghevoelen

stack, andtwoordde als vooren: zo Lamoot hem wiste te

beschuldighen , dat hijt in consistorien doen zoude, hij

woude hem daer verandtwoorden. Versochte derhalfven

de voorseyde Lamoot ende Carpentier, dat Philippus de

ghemeinte over de voorseido prophetie contenteren zoude,

oft andersins daer in doen naer discretie der consistorie.

Verscheen Jacques Grameye , verclarene , hoe dat hij Giameije neempt

bereet was nae te commen tbesluyt der consistorien, over ggjj^jjjj"g^*=g^^j^jj^ .[^

hem ghegheven hedent 8 daghen , salvo dat men in de ^"•

schultbekenninghe achterliete, dat hij een vrauwe ghe-

traut hadde, die niet vrij en was etc, begherene ernste-

lick dat dit soude mueghen uutghelaeten worden. De

consistorie, om diversche redenen, ende voornemelick om-

dat van der zelven poincten gheen vulcommen blijcken

en was, heeft hem zulcx verwillicht, ende gheadvisert,

Sondaghe de bekentenesse te effectueren. Beloofde oock

Jacques
,

gheen vrauwe te trauwen zonder advijs ende

raedt der consistorie.
Sul neempt an

,

Verscheen Joncheer Sul , dewelcke vermaendt zijnde over de schuitbekennin-
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ghe, hem upgbe- zijnen zwaricheden , den 4"i Junij angbeteekendt , beloofde

der gbemeinte gbenoucb te doene over sulcke stukken

,

als bem bij speciën uuten consistoriebouck gbelesen was,

ende daervan openbare bekentenesse te doene Sondaegbe

naestcommende , oft Sondaegbe daernaer.

Versouck Corne- Verscbeen Cornelis Janssen, versouckene nu Sondaegbe
lis Janssen noch ....

i i ti
uutghesteit, ende te muegben trauwen. De consistorie bierover ghedelibe-

maeïteTc!''
"'" ^ecrt bebbende , ende gbesien d'acte fo. 85, beeft gbeor-

donnert, nocb 8 dagben te vertouven. Cornelis verwierp

tbesluyt der consistorie, dreegbende, in de ijngbelscbe

kercke te trauwen, ende sprack spijtelick; waerover ver-

maendt zijnde , bleef persevererende , ende trock zo benen.

Angheven etiic- Verscbencn Jacob Saai, Mr. Jan IJngbelram, Claude

ar'^su^tisr^I^otignys, Jan Clercx, Gbeeraert Artijs, Francbois Honicb,

Gottfridi. Hcindrick Nabuer, vertoogbende bij scrifte, boe zij over

de suspensie D. Gottfridi ontrust waren, ende badden,

zeiden zij
,
gbehoort van een ouderlinck , dattet nocb om

leven , nocb om leere en was. Vraechden eenvoudelick

,

oft bet zoo was, of niet.

iJngheiram geeft Ten aiidercu lach IJngbelram een scrift voor, daer bij

zijn apologie des
j^jj gj^,]^ beclaccbde ovcr de consistorie , dat men in de

boucxken over. *'

saeke van Hoppesacq ende Ackerman , over bet boucxken

,

niet deligent gbenoucb gbeweest en badde; gaf oock een

besloten scrift an de consistorie, waer inne de originale

des gbelesen briefs gbesloten was, biddende, dat men de

saeke zoude visiteeren, ende daerin doen nae beysscbe

der zelver. De dienaeren gaven in- andwoorden, dat se

ontbier ende Sondaegbe delibereren zouden, watse te

andtwoorden badden.

D.Gott. presen- Verscbecn D. Gottfridus Wingius, vertoogbende, boe
teert der consisto-

j^^- ^^^^ tuutwiisen van der ordonnantie der consistorie

,

ne een scrift. j

'

j '

sicb stille ghedragben badde, ende voor ander stondt hij

sicb van der suspensie, bij de consistorie over hem gbe-

gbeven, voorder wilde beclagben, beeft de consistorie noch

eens over haer verkeert oordeel willen vermanen, twelck
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hij dede met zekeren scrifte, Ghevraecht , waerom hij hem

absenteerde uuter consistorie, ende als een privaet broe-

der onder de ghemeente, buuten zijn ordinaire plaetse,

ghynck zitten, — andtwoordde, hoe hij hierover van twee

auderlinglien verraaendt gheweest es, ende dat hij voor

redenen daervan ghegheven hadde, ende noch gaf tnaer-

volghende

:

Ten eersten , hoe hij verstaet , dat door het suspende-

ren zijnes predikens, al zijnen dienst ghesuspendert es,

dewijle uyt het predicampt al tander volcht.

Ten anderen, zoude ons zijne presentie in consistorien

prae-iudiciabele wesen; want, wanneer de consistorie yemandt

tot boete zoude vermanen, die mocht voor andtwoorde

gheven ,;beghint van u zelven"; ende alzo zouden onse

actiën door liem onteert zijn.

Verscheen Willem Togglie met Franchois de Clercx. VersouckTogs^be
^

Versochte Togghe betalinglie van zijn achterstellen. Vraecli-

den voorts ghesaemdelick , waerom D. Gott. ghesuspendert

was, want zij hadden ghehoort, dattet noch om leere,

noch om leven was. Andtwoordde de consistorie: Up 'tle:

Dat Togghe van zijn ghelt noch moeste vertouven. Ende

up 't2e: dat men hemlieden tzijnder tijdt daerup zoude

andtwoorden. fol. 94.

Actum den 23^^ Julij Sondaechs.

Up tversouck , ten voorleden daeghe ghedaen bij Togghe Andworde der

.
coasistorie an Tog-

ende Clercx, metgaders Jan Davelu, Keymer rastor, Mr. ghe.

Matheux Verhomme, diakenen, nu mede verschinende , es

bij der consistorie gheandtwoort , dat de suspensie Gott-

fridi ghedaen es gheweest om ghewichtighe zaeken, daervan

de consistorie rekenscap gheven wilt, in tijden ende wijlen

daer ende zoot behooren zal. Ende alzo de voorzeyde dia-

kenen ernstelick versochten een absolute andwoorde van

dev consistorie, ofte het was om leven, ofte om leere, zo
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andwoordde de consistorie wederom als vooren , hemlieden

vermanene, datse sich daerniede behoorden te vreden te

hondene, zonder tsecreet der consistorie voorder te willen

inquireren; ende zo hemlieden ghevraecht wierde bij eene-

ghe broederen nae d'oorsaeke der voorseyde suspensie,

dat se die zouden vermanen tot stillicheit , ende datse niet

lichtveerdelick oordeelen souden, noch van de consistorie,

noch van D. Gottfrido.

Item andwoordt Ghelijck audwoordc wierdt ghegheven Mr. Jacob Saai

ende den anderen broederen, up huere eerste versouck,

oock donderdaghe voorleden ghedaen.

Item iJngheiram. Zo vele Ynghelram's scrift belangde , wierdt hem gheand-

woordt, dewijle hij de Consistorie 20 daeghen gheassignert

hadde om te andwoorden , dat se dien tijdt bruycken zou-

den, om daer en tusschen te ziene, wat hemlieden inde

zaeke best van doene zoude staen.

Versouck Cornelis Cornelis Jansscn versochte wederom , dat hij zoude mue-
''°*^^°"

ghen ghetraut werden dijsendaghe naestcommende, dewijle

het dan ledichdach es, voorwendende zekeren grooten

noodt. De Consistorie heeft hem alvooren upghelecht zeker

schultbekenninghe van zijn onghescickheit , donderdaghe

voorleden begaen, dewelcke hij na quam, ende daernaer

hem zijn versouck gheaccordeert.

Andworde der con Up tscriftelick vcrsouck D. Gottfridi, ten voorleden Con-

frkio"'^^"
' °^^ sistoriedaeghe ghedaen, es bij der Consistorie gheandt-

woordt gheweest in scriptis, zo hier naer volcht

:

„Dewijle, D. Gottfride! ghij niet alleene niet nae en comj)t,

zulck als u de Consistorie upghelecht heeft, waermede ghij

de suspensie van predicken wech nemen mochtet ; maer

ter contrarien der Consistorie een scrift ghepresentert hebt,

waerinne ghij se vermaendt tot schultbekenninghe van so-

dane ordonnancien van suspensie ende tot wederroupinghe

van haren besluyte, welcke manniere van doene niet al-

leen strect tot vercleeninghc derzelver Consistorie , maer tot

groote verachteringhe van de saeken, ende consequentelick
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tot schade ende nadeele der ghemeinte, — So est, dat de

Consistorie, willende hierinne voorsien metten eersten, van

advise es , de saeke metten Coetus , daer se schuldich es

verhandelt te zijne, volghene de concessie ende ordinantie

van onsen E. Superintendent , te communiceren, — U L. ver-

manene ende biddene, ghij wildet daer verschinen ten

sulcke daeghe, als zij ordonneren zullen, daervan de Con-

sistorie u de wete doen zal, up dat ghij daer uwe rede-

nen van beswaringhe proponeren muecht , ende de saeke
^^^ q^

metten eersten , dat mueghelick werdt, gheslist worde onder

de broederen, daer se behoorde gheslist te zijne, ende

waeruut d'alderminste schade ende nadeel der ghemeinte

commen zal."

Van dese andwoorde versochte D. Gott. copie. De Consis-

torie nam dach, om daerup te delibereren, tot dijssen-

daeghe.

Actum 27eii Julij Sdonderdaechs

Hans Stel es bijder Consistorie vermaendt gheweest, Tweede verma-

anderwarf , van oncuyschheid bij hem begaen met Mayken
l\lf^^

**" '^^°^

Goris, als hier te vooren fo. 83, waerof de dienaers

achteden, dat hij openbare satisfactie ende schultbeken-

ninghe ghehouden was te doene , anghezien de daet gantsch

openbaer gheworden was. Hans nam de vernianinghe anne

ende was bereet schultbekenninghe te doene, doch niet

openbaerlick , dewijle de saeke bij eenen, die hem partij-

scap draecht, int openbare brocht es , waerof hij zelve sijn

schuit behoorde te bekennen. De Consistorie en heeft zijn

excuse niet anghenomen, dewijle zij gheinformeerdt was,

dat het niet zo en was, als hij voorwendde ende hem

hiermede noch over eenen tijdt laeten henen gaen om hem

te beraeden.

Thomas Soen dede rapport an de Consistorie van der ,

A»dworde iJn-

ghelrami up de ci-

andwoorde , die Mr. Jan Ynghelram ghegheven hadde up tatie vau tCoetus.
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(Ie citatie hem van tCoetus weghe ghedaen, naer uutwijse

der acte van 't Coetusbouck , des 24^» Julij , dewelcke was
,

dat hij noch jae noch neen andiwoorden wilde, maer zoude

donderdaeghe in scriptis zijn andwoorde ande Consistorie

bringhen. Hierover riep hij ghetuyghen , om van dese

zijne andwoorde kennesse te draeghen.

Terstondt zo verscheen Mr. Jan, ende presenteerde zijn

andwoorde in scriptis , daerup de Consistorie andwoordde

,

datse dezelve den Coetus communiqueren wilde, zo vele

als die den Coetus belangde , ende tsurplus , dat hij voor-

der, buuten propoosten, in zijn scrift invoerde, als name-

lick, eene clachte teghen eenen auderlinck, sonder behoor-

licke ordonnancie ende procedure,— daer inne vermaende de

Consistorie , dat hij qualick dede, met waerschuwinghe van

up een ander tijdt voorsichtiger te zijne.

Vermaninghe au Phüippus Garcy wicrdt vermaeudt, nopende zijn pro-

phetie , daerover hij beclaecht was van Jan Lamoot ende

Pieter Carpentier als hiervooren fo. 96. Andwoordde Phi-

lippus, dat de prophetie zo bij hem niet anghegheven

hadde gheweest, als de voorseide Lamoot ende Carpentier

anghebrocht hadden, maer was zijn drijven, dattet chri-

stenen uyt eenen ijver ghedaen hadde. Derhalfven ontkende

huerlieden angheven in de vormen als hem voorgheleseu

was. Advise: dit de anbringhers an te zegghene.

Actum 30 Julij 1570 Sondaechs.

Besiuytaagaende
^^^^^^^ ghehandelt van de prophetie PhiHppus Garcy,

(ic prophetie Garcy Jaerof ten voorledcn Consistoriedaeghe ghesproken es,

ende bij accorde van denzelven Philippus ende zijne an-

bringhers gheadvisert, zeker verclaringhe te doene ande

gemeinte, waervan de consistorie gheordonneert heeft een

forme inder mannieren naervolghenden

:

„Dewijle men verstaet, dat etlicke van der ghemeinte

zouden verstaen hebben uut zeker prophetie, bij Philippo
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Garcy over zekeren tijdt anghegheven , als dat hij van so-

dane ghevoelen zoude zijn , dat Christus de coopers eude

vercoopers uut private authoriteit uuyten Temple zoude

ghedreven hebben, ende dat zulcx bij een yder nae te

volghen zoude zijn , so eist dat men U. L. te kennen gheeft

,

dat hij hier over in consistorien anghesproken est ghe-

weest, daer hij opentlick verclaert heeft, zijn ghevoelen

zulcx niet te wesen, als sommighe dat uuyt zijne voor-

screven prophetie verstaen ende gheduydet mueghen heb-

ben. Maer dat hij ghelooft ende ghevoelt, dat Christus

Jesus de voorseyde uuytwerpinghe der cooperen ende ver-

cooperen ghedaen heeft als Cueninck ende Opperste Priester^

ende dat sodane eene daet bij een yder privaet persoon

niet nae te volghen en zij, twelcke hij van zijnen weghe

der ghemeinte oock begheert heeft verclaert te wesen."

Actum 3 Augusti 1570 'sDonderdaechs.

De dienaers
,

gheadvertert wesende , dat de bouckver- Waerschuwinghe
- an de Bouckver-

coopers zeker boucken ter vente stelden , die schadeJicke koopers.

leeringhen inhielden, als van Sebastianus Francq, Hein-

drick Niclaessen ende anderen, hebben hemlieden in con-

sistorien ontboden, ende hemlieden ghewaerschuut , dat se

sich vermijden wilden, zulcx meer te doene, zo wel om

't pericle te eviteren , dat van der hueverheit hemlieden

daervan soude mueghen commen, als om de conscientien

ende tgheloove der zwacken broederen niet te verstooren

ende verzwacken. Dat hebben se anghenomen ende be-

looft nae te commen.

Angaende zeker different tusschen Willem Janssen , over Sententie der con-

.. , . sistorie up zeker
Zijn huusvrauwe, ende Jan Lamoit, over de weese van different etlicke

Maillaert Lamoit, ter causen van sekeren dienst bij der
'"°*^'^^'"^"-

huusvrauwe van Willem voornoemd ghedaen in de ziecte

van den voorseiden Maillaert, ende daernaer in zijn sterf-

huus. Naerdien beede partien sich ghesubmittert hadden
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int zegghenscap der consistorie, ende daerup versocht

huerlieden advijs ende wijsdom, — de consistorie , beede par-

tien mondelinghe ghehoort ende wel verstaen hebbende,

heeft verclaert, dat Willem Janssen, in volle betalinghe

van zijne gheheeschte schuit, hebben zal de somma van

twee en twintich schellincx sterl. , daerup afslach doende,

dat hij ende zijn huusvrauwe in de venduwe inghekocht

ende in betalinghe ontfaen hebben.

Actum 6eii Augusti Sondaechs.

D.Gott.presentert Verschcen D. Gottfridus , verclarende hoe hij wat an te

sistoriéandwoort" S^®^®^ hadde an de consistorie, twelck hij bij scrifte ver-

vatet hadde. De consistorie , tscrift overzien hebbende

,

heeft hem gheandtwoordt , dat se haer des scrifts niet an

en nam, om tzelve te proberen of reproberen als noch,

maer zo vele de saeke tusschen hem ende der consistorie

anneghynck, dat hij daer inne volghen woude den behoor-

licken weg ende regie, die hem aireede voorghehouden

ende niet onbekendt en was.

Jeron Gaimaets Verschcen Jeron Galmaets met Barbara Platevoets , ver-
6DC1G jj3rujii"i Pil-

tevoetsversoucken souckcue hare ghcbodcn om te huwelicken. Ghevraecht
te huwelicken.

^^^^^ tconsent haerder vrienden , verclaerde Jeron , hoe hij

zijns zelfs man was, hebbende Vaeder, Moeder, noch

Voochet, twelcke Jan de Weze, een broeder der Franc-

scher ghemeinte, met wien Jeron 2 jaren ghewoondt had-

de, affirmerde warachtich te zijne, want se beede van

eender stadt waren. Van Barbara weghe was der consis-

torie eenen brief gepresenteert , commende van Guillame

Dammen , ministro van Sandtwichs , haer naeste bestaende

hier binnen Englandt, daerbij hij verclaerde int huwelicke

te consenteren, ende dat het wel zonder breeder versouck

mocht voortgaen. De dienaers, up al ghelet, hebben

gheaccordeert de 1^ uutroupinghe Zondaeghe naestcom-

mende.
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Actum den lOen Augusti 'sDonderclaechs.

Verscheen Gheeraert van Strijpe, vertoochende , hoe GheeraertdeHoi-

Gheeraert de Hollander, zijn dienaer , hem wel wilde te
^^"J^'^^'^^J^'J"';^^

j°

huwelicke gheven met een dochtere van de fransche ghe- commen ende te

•
i T 1 •• 1 1 i 1 1 -11 huwelieken.

memte, maer dat hij hem wel voor eerst begheven wilde

totter ghemeinte alhier; gaf oock een redelick tuijchnis

van zijn leven ende wandelinghe. Wierdt bij den dienaers

ingheroupen den Jonkman, ende belast, zijn vaeder met

noch eenen tuijghe te doen verschinen voor consistorie
^

omme, die beijde ghehoort, als dan zijn versouck taccor-

deren oft af te slane, ende jeghen Sondaeghe naest.

Hans Stel, in consistorien ontboden, wierdt bij den Derde vermanin-

dienaers voor de 3e reijse vermaendt, boete ende schuit- s'*'* 3° Hans stel.

bekenninghe te doene van beganghen oncuijscheit , als

hier te vooren foliis 83, 99. Wendde Hans vooren, hoe

zijn zaeke eerstmael secreet was, ende derhalven hij on-

ghouden waer , openbare schultbekenninghe te doene. And-

woordden de dienaers, dat de zaeke openbaer was, ende

daerom openbaerlick gheboet wesen moeste. So hij aver

yemaendt beschuldighen wilde van de zaeke int licht ghe-

bracht thebbene, ofte anderssins onchristelicke daer inne

ghehandelt, dat hij tzelve doen zoude naer regel christe-

licker discipHne. Eyndelinghe absolutelick ghevraecht , of hij

der consistorie zijne schuldighe ghehoorsaemheit bewijsen

wilde, zeyde, dat hij daer up niet andtwoorden wilde.

In dese handelinghe heeft hem Hans mesgaen met

onbillicke woorden, ende propoosten jeghens de consis-

torie, zegghende: „lek beschuldighe u alle ghelijck, dat

ghij niet recht en doet, dat ghij achterclappers ghelooft;

het gaet hier te wercke ghelijk met de Spaensche inqui-
'

sitie. Snijt mij af, ghij meughet doen, wilde ghij. lek en ben

van der zinne niet , openbare schultbekenninghe te doene."

Maiiken Goris, anderwarf vermaendt als hiervooren fo. Vermaninghe ende
''

^
schultbekenninghe

83, van beganghen oncuyscheit, ende gevraecht, ofse noch Maijken Goris.
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van zinne was , satisfactie te doene , naer ordonnantie der

Consistorie , andtwoorde , dat jae. Gheresolvert per Con-

sistorium, dat se Sondaeghe naest commende, openbare

bekentenesse doen zal, in ghewonelicke formen, ende dat

men daarbij voughen zal, datter suspitie es, dat se be-

vrucht es.

Vermaninghe an Jan Busbier, in Consistorien ontboden, wierdt vermaendt

van ten diverschen stonden droncke ghedroncken theb-

bene. Bekende zijn schuit ende was te vreden, nae te

commen, zulkx, als hem de consistorie uplegghen zoude.

De dienaers, anmerckende zijn ouderdom, ende datter

gheen dachten van particulieren broeders ande consistorie

fol. 96. brocht en waren, ende oock twijfelachtich was, of zijn

dronckenscap publycq was of niet , hebben gheresolvert

,

voor ditmael, dat hij alleene private schultbekenninghe

doen zal , eerst tsijnen huuse in presentien van eenen ou-

derlinck , daernaer ten huuse van moeder Beele i)
, daer hij

ghetijdelick ghedroncken heeft, ende beloven zulcx niet

meer te doen. Dat heeft hij verwillicht, ende was hiertoe

ghedeputert van de ouderlinghen Thomas Soen ende Ghij-

selbrecht Dormael.

Versoucken Mar- Verscheen Franciscus Marguinas , versouckene een eynde

^storL""
^^ '^°^' "^^^^^^ beschuldinghe

,
bij Mr. Jan Ynghelram gheintendert

van over 8 of 10 maenden , angaende zeker scrift , dat

hij noempt Uria's brief; zecht voorts hoe hij ten twe zo

dry stonden in consistorien ontboden es gheweest, maer

en heeft gheene gheleghentheit ghehadt van te mueghen

commen ; bidt der halfven , hier over gheëxcusert te zijnen.

Voorder , zecht , hoe dat IJngheh-am te Geneve zijnde

der concistorie aldaer communicerde zijn boucxken, be-

gheerende daerup huerlieden advys , twelcke zij hem gaven in

scrifte. Versouct Franciscus , dat IJnghelramo upghelecht

1) Mea vergelijke deu naam van de herberg p. 110 "te Moerseele." Het

kau zijn dat onder beiden dezelfde naam schuilt, en ook daar "Moerbeele"

te lezen zij.
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zij , tzelve scriftelick advys texhiberen in handen der consisto-

rien , op dat hij , Fransciscus , hem oock naer tzelve reguleren

mach in zijn handelinghe, die hij heeft met IJngheh^amo.

Gheadviseert bij de consistorie: up 't 1^ poinct, dat de

dienaers, metten Ie het mueghelick werdt, in de saeke

handelen willen.

Up tweede, datse niet vinden, alsnoch, datse M»". Jan

connen uplegghen zulck als Franciscus begheert , maer

willen tzijner tijdt daerup letten.

Verscheen Govaert Poortman, vraeghende de cause , Q^^^^jf^p^^j^^j ™^^jj

waeromme hij der ghemeynte voortghestelt was. Wierdt

hem gheandtwoordt , om zijn menichfuldighe beganghen

dronckenscepen , daer inne hij blijft continuerene , niet je-

gheustaende , dat hii zo dickmael daerover vermaendt es ,
Hij was voorghe-

^ ' -^

, , T^ , 1
stelt 23 Juli.

ende oock schultbekenninghe ghedaen hebbe. Bekende

Govaert qualick ghedaen thebbene ende beloofde beterin-

ghe. De consistorie adviserde ende gaf hem voor andt-

woordde , dat se zijn wandelinghe noch ansien wilde , hem

vermanende tot stichticheid ende so se naer een wijle tijdts

een vroom leven an hem bespuerde , zo woudese met hem

handelen als met eenen boetveerdighen.

Actum ISen Augusti Sondaechs.

Volghene de belastinghe ten voorlede consistoriedaghe Consent Gheraert

ghedaen an Gheeraert de Hollandere , so es hij in consis- trauwen etc.

torien verschenen, met Jacob de Hollandere, zijnen Vae-

dere, Adriaen van der Roest, Jacob Janssen, ende An-

dries Beele, alle dese broederen deser ghemeinte, vercla-

rene den Vadere, hoe dat hij ende zijne huusvrouwe (die

nu zieck te bedde lach) int huwelick hares zoons consen-

terden, ende de voornoemde dry broedren als tuychen

verclaerden , dat se de wandelinghe des voorseyden Gheer-

aerts onderwijlen ghezien hebben ende gheen merckelicke

feylen an hem ghespuert, waeromme hij totter ghemeinte

Christi niet en behoorde toeghelaten te sijne. Verscheen
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oock Jehenne Blanchepain, veuve de feu Germyn Couyaert,

een sustere der Franscher ghemeinte ende toecommende

bruut van Gheeraert voornoemt, versouckende metten zel-

ven Gheeraert haarlieden uutroupinghen , die hemlieden

gheaccordeert waren, ende voor Sondaeghe teerste.

Jacob Janssen De voornoemde Jacob Janssen , een van den dry tuughen

,

houdt der consis- •
n i i i •.

./o
torie zijn woordt wierdt belast bij der consistorie , in de kercke wat te
"'^

'

vertouven , in meeninghe wesende met hem te handelen

aangaende de saeken staande, fo. 67 etc. Ende hoe wel

hij beloofde te vertouven, heeft nochtans zijn belofte niet

fol. 97. ghehouden.

Handeliughe D. Verscheen D. Gott. Wingius, verclarene, hoe dat hem
Gott. matter con-

sistorie, den standt van de zake tusschen hem ende der consis-

torie zeer leedt was, ende dat hij, om een middel daer

in te vinden, maendaghe voorleden in Coetu, een presentatie

dede, de welcke afgheslaghen es gheweest, bij welcke

presentatie hij te vreden was der consistorie zeker conditiën

te presenteren, opdat de saeke alzo in dezelve consistorie

onderlinghe moght afghelecht worden, want onder den

Coetus te stane , dat en conde hij geenssins doen (zeyde hij)

,

twelck hem leedt was, en de hadde daertoe ghevvichtighe

redenen, die hij in tijden ende wijlen verclaren wilde,

welcke voorscreven conditiën, in scriptis gheredigiert , hij

jeghenwoordelick bij hem hadde, presenterende die der

consistorie te communiceren , so se deselve begheerde' an te

nemen ende overziene. Andwoordde hierup de consistorie , in

alzo verre D. Gotfridus wat an te gheven hadde , breeder dan

hij ghedaen hadde, dat hij tselve doen mochte, salvo dat-

tet mondelinghe gheschiede ende zonder nadeele des-

guenen, datter aireede in Coetu ghedeghen was. So heeft

dan D. Gott verclaert mondelinghe ende int corte 't inhou-

den van zijne conditiën in scriptis vervattet. Ende dewijle

de consistorie naederhandt goedt vandt zijn scrift te be-

houden , zo en es hier dezelve zijne verclaringhe niet ghe-

registrert, maer gherefereert tot den voorzeyde scrifte.
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Hierup heeft de consistorie gheandwoordt , aldus:

„Gbehoort de summa van uwe scrift, de consistorie es van

advyse (als te vooren) , de saeke te laeten verhandelen bij

den Coetus , daer se aireede bekendt es , ten ware , dat

ghij wildet naecommen sodane satisfactie, als de Consis-

torie over u gheordonnert heeft, waermede de suspensie

ende alle zwaricheden, dien angaende ontstaen, geweeret

mochten worden."

Dese andwoorde gbehoort, verclaerde D. Gott. , dat hij

achtede, allesins van zijnder zijde ghenouch ghedaen ende

ghepresentert thebbene , ende dattet bij hem niet en stondt

,

dat de zaeke niet beslisset wierdt, ende dat hij ghedwon-

ghen was , derhalfven andere remediën te souckene ; twelcke

gheseit hebbende, trock uut zijnen boesem zeker besloten

litteren, warof de superscriptie was : „Delectis fratribus

in Christum, Mi nist ris et Senior i bus Ecclesiae Lon-

dinobelgicae etc, ende tinhouden van dien was een in-

hibitie van den E. Archiepiscopus van Cantelberghe , daerbij

deser consistorie ende allen anderen gheïnterdicert was, in

de zaeke voort te procederen, maer dat dezelve ter ken-

nesse des E. Bisschops van Londen, oft zijne ghedeputerde

,

ghereserverdt zoude zijn, in dato 12"^" Augusti.

Actum, 17«n Augusti, 'sDonderdaechs.

Verscheenen de diakenen, vertooghende, hoe dat Arendt Angheven dei-

de Brune, costere der kercke, hedent naer de voormid- iSt?'de'°cï
daeghsche predicatie , voor den Temple , oponthck uut zijne tere.

privée authoriteit
, ghelt vergadert heeft voor zeker huus-

ghesin, van der ghemeinte niet sijnde, opentlick roupende

ende segghende
, dat d'auderhnghen ende diakenen huer-

heden debuoir niet en deden, twelcke zij nochtans schul-

dich waren te doene; „lek moet't zegghen, ick zal't zeg-

ghen etc", ende sodane propoosten meer, — versoukene de

voorscreven diakenen, dewijle dit openbare ergherHcke daet

13
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es , dat Aernoudt daervan behoorlick vermaendt zij
,
presen-

terende hierof tuychnis te bringhen. Verclaerden naeder-

liandt, onder andere tuyghen meer, hier van, als Gillis

fol 98 ^^rliiele, Jacob Berg.

Vermaninghe ende Catherine Fransz, weduwe van Franchois Pieterssen, in

bcsinyt anoaende Qf3j^gjstorien ontboden , wierdt l)ii den dienaers vermaendt,
Catherine Fransz

fiide Adi'iaen Wil- van datse haer heeft lacten uutroupen, om te trauwen m
de ynghelsche kercke, buuten wete ende advys der Con-

sistorie , met eenen Adriaen Willemssen , van der ghemeinte

niet sijnde. Andtwoorde Catherine, dat se sulcx bij raede

ghedaen hadde , omdatse vrij dimissoir i) was , end'e niett-

min , zo vele se daerinne mesdaen mochte hebben , begheerde

daervan wel beteringhe te doene; verclarende voorts, hoe

dat de voorseyde Adriaen van den zinne was , hem alhier

ter ghemeinte te begheven. Hierup wierdt Adriaen binnen

gheroupen, ende naerdien de consistorie zijn verclaers

oock ghehoort hadde, sampt oock het tuychnis van Aer-

noult Hendricx ende Adriaen Loof, broeders deser ghe-

meinte, — hebben gheresolvert , hemlieden voort te laeten

gaene in '}e ynghelsche kercke, daért begonnen was, ende

in deze ghemeinte oock hare uutroupinghe te doene; voorts

dat Adrianus ondersocht zal worden van zijnen gheloove,

ende ter bequamer tijdt in de ghemeinte gheadmittert

,

ende daernaer, ziende zijnen goeden wandel ende toene-

minghe in de religie, zal ten avontmale toeghelaten zijn-

Hiermede naer zeker vermaninghe, die se annamen, sijn

se in den name des Heeren laeten henen gaen.

r,, .. ni Christiaen Claessen ende Gheerdyne van Lancmes , we-
Lhristiaen Claes- -^ '

sen versouct te hu- duwe vau Franghois Weersevelt, alias Trompet, versoucken

te huwelicken ende hare gheboden thebbene in de ghe-

meinte. De consistorie anmerckende, datse beede haer

1) Dimissoir, bijvoegelijk naamwoord vai, dimissoir e: vergunniug

om afkondiging en huwelijksvoltrekking in verschillende kerken te doen

plaats hebben. De lezing is niet duidelijk. Misschien is: vrij damoisel

bedoeld, gelijk elders: vrijman, als zonder consent ten huwelijk gerechtigd.
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selfs waren, ende verclaert hadden, an niemandt verbonden

te zijne, accordeerden heurlieden versouck.

Verscheen Thobias de Bye , verclarene , hoe Govaert versoack Tobias

Steenemuelen hem hedent, wesende eenen ghesetten vasten-
ste.enemueieQ°"

''

dach, heeft ghedaen arresteren voor 17 sh. sterl. , versouc-

kende , dat de consistorie hem daerover zoude willen

vermanen , twelcke se beloofde te doene.

Actum 20eii Agusti Sondaechs.

Verscheen Hans Stel, verclarene hoe hij tevreden was, Angheven (contra

schultbekenninghe te doene met voorstellinghe zijnes naems. ^^^^! ^11^ coülll

Bekennende oock ultro zijne schuit van de onbehoorlicke ^^n Gulick.

lasterlicke redenen bij hem 10 Augusti in consistorien ghe-

sproken. Gaf oock an , hoe dat Aert van Gulick zijn zaeke

openbaer ghemaeckt hadde , daer se te* vooren secreet was

;

versouckene , dat hem daerop bij de consistorie beteringhe

upghelecht worde , ende dat men hierover voor ghetuyghen

hooren zoude Sebastiaen Duerof ende Tanneken Teylaers.

De consistorie heeft gheresolvert ende hem angheseit,

dat hij Sondaeghe uaestcommende openbare schultbeken-

ninghe doen zal van beganghen oncuyscheit met benoe-

minghe zijnes naems, ende dat bijt beandtwoorden zal met

een jaewoordt , hem voortan wachtene irreverentelick teghen

de consistorie te spreken. Dit beandtwoorden heeft Hans

niet willen annemen te doene, sustinerende onghehouden

te sijne , doch es daerup henen gaen , om te beraeden tot

dyssendaeghe.
f^l gg

Actum Sdysendaechs 22en Augusti.

Alzo de Fransche met Italiaensche consistorie voor Con- Advys angaende

sistorien verschenen waren, om zeker ordinaire zaken,
^^|^

'"^
ugie-

wierdt met eenen voorghehouden, wat men met IJnghelramo

te doen hadde, nu in het anstaende nachtmael. Tadvys

was, dat men hem voor den nachtmale zoude vermanen

bij eenen Minister ende twee Auderlinghen, hem afvraghende

13*
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eenen voor al, of hij noch persisterde bij tinhouden van

zijnen grooten scrifte der consistorie ghepresentert den

20^11 July , ende voornemeHck bij den injiirien ende laster-

reden ten laste van den predicanten ende de Nederduyt-

sche Natie daerinne vervattet, ende of hij dien angaende

sich den oordeele des Coetiis onderwerpen wil. So hij

alsdan persistert, ende toordeel des Coetus verwerpt, zo

zal men hem suspenderen van den Avontmale.
yerclarnighe van Anffaende zekcr different tusschen Thobias de Bye ende

tdiflereut , Tobie ° ''

Bye ende Steene- Govaert van Stecnemuelen , ter cause van zeker 18 sh. sterl.,

die Tobias Govaert heeschene was, eerstemaal voor het

civiele recht , daernaer in consistorien , de dienaers verstaen

hebbende , dat het proces ghewesen was tot voordeele van

Govaert, hebben Tobias vermaendt, dat hij onordentlick

ende qualick dede een saeke, die bij tweerlick recht ghe-

decidert was , voor consistorien weder an te willen stellen

;

derhalven , dat hij hem met zijnen broeder versoenen zoude.

Naer diversche uutvluchten bij hem voortghestelt , es te

vreden gheweest te versoenen , ende Govaert van ghelycken

,

twelck dien volghende gheeffectuert es gheweest met hand-

ghevinghe, kennende Tobias, dat hem leedt was dat hij

Govaert hadde ghedaen arresteren, ende Govaert bekende

hem leedt zijnde , zo hij Tobias yeuwers inne messeyt

hadde, scheldene oock elckanderen quite van alle actiën,

diese dezer zaeken angaende jeghens elckanderen zouden

mueghen hebben of pretenderen.

Actum 24eii Augusti 1570 'sDonderdaechs.

Hans Stel, ver- Verscheen voor consistorien Hans Stel. Wierdt ghevraecht,

""^f nuï""^- T of hii beraden hadde up tgene dat hem bii de dienaers
schultbekenningne J i ö J

te willen accepte- anghcscit was 20^" Augusti. Andtwoorde Hans Stel, dat

stelt. hij hem met goede broeders beraeden hadde, die hem

zegghen , dattet ghenouch zij schuit bekennen , zonder met

een jaewoordt te moeten beandtwoorden , ende in dier

voughe presenteert hij schultbekenninghe te doen ende
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anders niet , ende es daerup henen ghegaen , zonder de

consistorie eenichssins ghehoorsaem te willen zijne, wat

verraaeninghe se hem nut Godes woordt dede. Derhalven

is gheadvisert gheweest , hem Sondaeghe der ghemeinte

voortestellen, met verclaringhe , dat hij dickmael vermaendt

gheweest hebbende over zijne zonden , niet en heeft willen

schultbekenninghe doen naer zulcke forme, als hem de

consistorie naer God ende zijn Heyligh woordt upghelecht

heeft. Naederhandt es dese voorstellinghe uutghestelt tot

van Sondaghe in 8 daeghen ofte 14 daeghen.

Hans Raesvelt in consistorien ontboden , wierdt ver- Hans Raesvelt,ver-

maendt van beganghen dronckenscap. Bekende zijn schuit, '"^'^"'ï'^' bekendt

ende was te vreden nae te commen zulck als de consis-

torie hem uplegghen zoude. Gheresolvert zijn schuit te doen

bekennen Sondaeghe , met benoeminghe zijnes naems , etc.

Wierdt anghegheven, hoe Martyne, weduwe van W™. Vermaüinghe au

Schot , zoude trauwen metten broeder van Hans Tisch ,
^^ weduwe Schot.

die overlanck in beloften es gheweest met een ynghelsche

dochtere ghenaempt Ellen. Es gheadvisert, haer te laten

vermanen bij den auderlinghen van den wyck, en zo se

die niet en hoort, dat men se dachvaerden zal voor con-

sistorien jeghens den naesten consistoriedach. fol. 100.

Angaende Margriete Jochems , derwyle se ghetraut es Besiuyt aangaen-

buuten wete der consistorie ende zonder haere behoorlicke ^^^jj^g^^^'"^ ^
°'

uutroupiughe in deze ghemeinte , niet jeghensstaande datse

te voren daervan ghewaerschuut was, es besloten, dat

men se vermanen zal bij de auderlinghen van de wyck,

ende, zo se hare schuit bekennen wilt , dat zullen dezelve

auderlinghen an den minister rapporteren , dewelcke tzelve

der ghemeinte voorts bequamelick voorgheven zal; zo se

gheen schuit bekennen wilt, zo zal men se tnachtmael afzeg-

ghen ende metter eerster opportuniteit met haer handelen.

Verscheen Loys Thiery , versouckende te weten de cause,
versoucke Thiery

waerom D. Gottfridus ghesuspendeert was ; want zo hij ^q de coasistory.

verstaet, daer en es gheen oorsake.
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Versochte voorts betalinghe van de verachterde renten

van thuus D. Bartholdi, die hij verschoten heeft; dit was

hem toegheseit bij de consistorie, maer niet vulcommen,

zeijde hij; daerbeneven zeijde „dat men dus tusschen hey-

denen ende turcken niet en handelde."

Andwoorde der De consistorie liierup ghedeliberert hebbende , heeft hem
cousistone.

ghcandtwoordt , dat se haer verwonderdt , dat hij het secreet

der consistorie wil weten, daer hij wel weet, wat d'or-

de es in sodane affairen , dewijle hij langhe zelve in dienste

gheweest heeft; want zoude de consistorie een yder re-

kenschap gheven van elcke byzondere handelinghe, zij en

hadden nemmermeer ghedaen, Vermaenden hem derhalven

,

dat hij sich in stillicheit draeghen zoude ende duutcompste

van de zaeke verwachten. Voorts dat hij qualick ende on-

christelick dede met te zeggen, dat D. Gottfridus sonder

oorsaeke ghesuspendert was, waermede hij een vooroor-

deel streeck tot verdoeminghe der consistorie sonder ken-

nesse van de saeke ghehadt thebbene, twelcke gheene

Christene lidtmaeten en betaemt.

Upt dander poinct was gheandtwoordt : al vertoufde men
somtijdts eenen tijdt van te betalen, dat men daerom

gheen heydenen, noch turcken en gheleeck etc. Loys

dede hiervan gheenssins zijn excuse, tot verschooninghe

van zijn zegghen, ende liet hem metter andwoorde, der

consistorie ghenoughen , salvo so verre zijn verschoten geldt

anghijnck, daerof hij betalinghe begheerde als vooren,

daer inne de consistorie beloofde te voorziene.

Beshiyt angaen- Wierdt bij der consistorie gheresolvert , te effectueren
de iJnghehamum.

^I^g^l^jyt van de dry ghemeinten, den 22en Augusti in onse

consistorie ghegheven , angaende Mr. Jan Ynghelram , ende

te dien eynde ghedeputert D. Bartholdus , Mr. Jan de Ra-

dermakere ende Thomas Soenen.

Aangaande tscrift Wierdt in consistorien ghelesen tscrift van Nicolaus Bent

ende andere, overghegheven 2'-'u July 1570, ende in de-

liberatien gheleyt, oft men het scrift behouden zal, ende
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hemlieden vermanen van der feylen ende onbehoorlicheden

,

daer inne begrepen, ofte dat men dezelve vermaniughe

doen zal, ende hemlieden tscrift restitueren. Advise: Gis-

bertum Joannis ende Dormael an Bent te schickeu, om

hem af te vraghen, of hij, zijnes scriftes halfven, sich

submitteren wille int oordeel der consistorie, ende beloven

nae te commen, zulcx als dezelve consistorie daervan or-

donneren zal; ende, nopende tscrift, dat men tzelve be-

houden zal, om, nae den avontmaele, ter eerster bequa-

mer tijdt, daervan te handelen, déwijle de tijdt zo cort is. fol. 101.

Actum 26ei Augusti, Saterdaechs

voor het Nachtmael.

Verschenen tmeeste pert der diakenen , naer costume , Air^-heven der di-

ende ghevraecht, of se yet hadden up de consistorie, ^i^gi*^"-

daer inne zij bezwaert waren; verclaerde elck bijsondere

hare zwaricheden, dewelcke meest hierup liepen, dat se

begheerden te wetene de causen, waeromme D. Gottfridus

gesuspendert was; item, wat van der zaeke tusschen Tog-

ghe ende Davelu , teghen tconsistorium in coetus verhandelt

,

ghedeghen was; etlicke huerer gaven an, dat men de

saeke Gottfridi metten diakenen behoorden ghecommuni-

quiert thebbene, eer men totter suspensie procederde.

Jan Davelu zeide bovendien, bezwaert te zijne, dat men

in consistorien gheen discipline en ghebruucte, ghelijck

men van o maenden tot 3 maenden ghewone was; item,

dat men nu tnachtmael dus langhe uutghestelt hadde , de-

wijle daer een ordonnantie scheen gheweest thebbende hier

te vooren , dat men tzelve alle maenden of 5 weken zoude

uutgherecht hebben. Franchois Clercx zeyde, hoe hij de

consistorie beschuldichde , als qualick ghehandelt hebbende

met Gottfrido int suspenderen, etc,

Up al dies voorseit es , heeft de consistorie gheandtwoordt

:

eerst, angaende D. Gottfridi zaeke, dewijle het te lanck

auloopen zoude om te verhalene, dat se de patientie wil-
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den hebben tot naer het nachtmael. Ende, zo vele Tog-

ghe ende Daveki anghynck, wierdt hemHeden ghelesen de

notitie, staende in den Coetus-bouck , in de marge van

de acte des 4'" Juny 1570. Ten surpluse, up Davelu's

angheven, wierdt gheseit, dat de dienaers niet conden

beter becommen als noch, om sodane ordeninghe in den

train te brynghen, als hij versochte. De dienaers ver-

maenden oock Franchois Clercx , dat hij niet wel en dede,

dat hij de consistorie beschuldichde van qiialick ghehan-

delt thebbende, ende dat hij hem voortaen vermijden

zoude, van sodane een vooroordeel te strijcken, zonder

kennesse van de zaeke thebbende.

Handelt de con-
Wierdt bij resolutie der consistorie ingheroupen D. Gott-

sistorie met Gott- frid^g Wingius, ende ghevraecht, of hii oock ghesinnet
frido "VVingio.

, ^ ^^ -, ^ ••

was , ten avontmale des Meeren te commen , daer hij zo

in differente stondt met zijne consistorie, ende toordeel

des Synodus daerover gheweyghert hadde ; ende , zo hij

ten avontmale comen woude, dat hij sich selven wel be-

prouven zoude. Andwoorde D. Gottfridus , dat hij hem be-

prouft hadde, ende zoude doen, zo God ende zijn H.

Woordt hem leerden , doch zo yemandt perticuliers yet up

hem hadde, dat hijt angave, hij woude doen, dat billick was.

Repliceerde de consistorie: „Dat wij u vraghen of ghij

er commen zult of niet, doen wij om de obstacle-, die

ghij ons ghedaen hebt in de bedieninghe onses ampts

ende behoorlicken loop der discipline. Want zo ghij per-

sistert inde desordre, die ghij in uwe procedure teghen

ons begaen hebt , zo verclaren wij u , dat wij u onbe-

quame houden ter tafele des Heeren te commene tot ter

tijdt toe, dat ghij daerof behoorlicke beteringhe doet.

Ende souden u oock uutdructelick verbieden , daertoe te

commen , zo onse authoriteit duer uwe bestellinghe hier

inne niet verhindert en ware; doende dese verclaringhe

niet gebiedens wijse , op dat wij niet en schineu tmandaet

onser overghestelde te verachten, maer tot waerschuwinghe;
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op dat ghij u zelven beprouft, hoe gliij ter tafele des

Heeren compt, ende tot ontlastinglie onser conscientien. foi. 102.

Ende op dat ghij ons wel verstaet: de desordre, die wij

in u straiFen, en es niet, dat wij meynen, dat ghij ons

voor eenen incompetenten rechter beroupen hebt, dat wij

onse behoorlicke overghesettede Overhelt niet en zouden

willen onderdanich zijn, maer dat ghij de ordene ende

gradus niet ghehouden hebt, die ghij schuldich waert te

hondene , eer ghij sodane rechter versochtet , nae volghende

de oude ordonantie der kercklicker discipline, die ghij

selfs ende alle andere (Jodsalighe dienaers belooft ende

altijts gheleert hebt, tonderhoudene."

Hierup verclaerde D. Godfridus aldus: „Uwe waerschu-

winghe en heeft gheen plaetse, dewijle ghii zelve bekendt,

den rechter competent te zijne, maer achte, zelve beter

oorsaeke thebbene, ulieden te vermanen. Ende vermae-

ne oock ulieden, als een dienaer Christi ende uutdeeler

zijns Woordts, dat ghijlieden, wie ghij zijt, die aldus met

mij ghehandelt hebt, ende mij berooft van mijnen dienst?

die mij van God in dese kercke opghelecht es gheweest,

uwe conscientien examinert, hoe die in desen deele staen

,

want ghij mijnen dienst in sodane suspitie brocht hebt,

die nemmermeer wechghenomen zal worden." Hiermede D.

Godfridus vertreckene, keerde terstondt weder in consisto-

riën, verclarende, zo hij ten nachtmael ghynghe, dat hij

zulcx doen zoude, bij j)rotestatie van zijn recht ende

cause daermede niet te willen preiudicieren ; versouc-

kende dese protestatie angheteekendt thebbene.

Verscheen voor Consistoriën Mr. Jan Ynghelram ; zeyde, Angheven Yn-

overlecht thebbende de vermaninghe bij de ghedeputeerde Consis'torie!"^

der Consistorie an hem ghedaen met het afsech van den

avontmaele, daerover hij der consistorie heeft mllen een

presentatie doen , dewelcke hij overgaf bij scrifte. De con-

sistorie wilde 'tscrift niet anverden , dewijle daer over lanck

een ordeninghe ghemaect was , dat men gheen scriften an_
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nemen zoude, om de langhe procedueren te mijdene, die

daeruut volchden, maer dat hij zijn zaeke mondeliughe

angheveu zoude, restitiierene liem over zulcx zijn scrift.

Mr. Jan refuseerde 'tscrift, liet het in Consistoriën ende

nam zijn vertreck; keerde nochtans up den voet weder

ende las tzelve scrift. De summa was, dat hij hem niet

conde den coetus onderwerpen, om vele redenen glieal-

ligiert ende noch talligieren voor onsuspecten rechter,

presenterene, zo verre de consistorie wilde onderscrijven

de confessie, bij D. Gottfrido anghegheven in coetus, an-

gaende de overhelt, ende wederroupen de sententie over

zijn boucxken ghegheven, zijn zaeke te laeten varen ende

voor de enghelsche natie nyet te bringhen; versouckene

hierup ten avontmaele toeghelaeten te zijne.

De consistorie gaf hem zijn scrift weder, belastende,

dat hij 't mededraghen zoude , dewijle zijn presentatie im-

pertinent was , ende dat hij alt zelve gheseyt ende ghe-

andtwoordt hadde den ghedeputerden der consistorie , zo

de consistorie uut haeren rapport verstaen hadde. Andt-

woordde Mr. Jan, dat hij noch een ghelijcke scrift hadde
,

ende wat de consistorie hem zeide van zijn scrift mede te

nemen, heeftet niet willen doen, ende es henen ghegaen,

Besluyt angaendc Angliezien D. Gottfridus van den E. Bisscop van Can-
zeker aflesinKhe ,111 1 ii 1. ^ l l.

up den nachtmaei- telberghe vercrcghen, ende der consistorie ghepresentert

dach van D. Gott- i^a^djg Htteren van inhibitien, dat noch de consistorie,
frido.

noch yemandt el in zijne zaeke voorder procederen zoude

,

maer die reserveren tot kennesse van den E. Bisscop van

Londen, oft zijnen ghedeputerden, so heeft de consistorie

voor noodich anghezien, up den nachtmaeldach af te

lesen van den predickstoel tguene, ende in de mannieren,

fol. 103. zo hier naer volcht:

„ChristeUcke broeders, U. L. is wel kennelick, hoe D.

Gottfridus Wingius , minister , uut zeker oorsaeken , voor

eenen tijdt lanck van het prediken ghesuspendert es ghe-

weest, tot dat de swaricheit ende differentien, tusschen
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hem ende de consistorie ontstaen
,
ghenesen ende vereeni-

ghet conde werden, welcke de dienaers verhoopten, sou-

de langhe voor desen tijdt gheëyndighet gheweest hebben,

waertoe zij oock haer beste ende uuterste debvoir ghedaen

hebben, ghebruyckende zodane middelen, als zij alder-

bequaemst ende behoorlicxt vonden, nae den Woorde Go-

des ende Christelicker ordene. Maer middeler tijdt, eer

de saeke tot sulcken eynde heeft connen ghebracht wer-

den , zo heeft de consistorie zeker bevel ontvanghen , dat

sij , noch yemandt anders yet voorder daarin doen zouden

,

dan de guene , die van den E. Bisscop van Londen , als

Superintendent, daertoe zullen ghedeputert worden, het-

welcke de dienaers U. L. hebben willen adverteren, opdat

niemandt in desen deele verwondert oft vererghert zoude

wesen, dat de saeke noch ongheëyndicht blijft, ende dat

sij voor dit mael, ende alsnoch niet beter, noch voorder

daer in voorzien en connen. Vermanen daer en tusschen

,

ende bidden een yder , om Christi Jesu wille , dat hij , de-

ses angaende, niet lichtveerdelick ten eenen of ten ande-

ren (twelck wij verstaen aireede meer dan te vele gheschiet

te zijne) oordeelen wille , maer veel meer den tijdt , in

welcken de Heere, wat recht oft onrecht es, openbaren

zal , verwachtende , sich Christelick in de vreese ende ghe-

hoorsaemheit Godes, ende oeffeninghe Sijnder gheboden

draghen; item, warachtighe liefde, vrede ende eendrach-

ticheit onder malcanderen (als Christenen toestaet) onder-

houden, ende oock teghenwoordelick , door ware beproe-

vinghe van sich selven , tot des Heeren tafele begheven

,

opdat wij alzo den seghen ende ghenade Godes tot ons-

waerts meer verwecken, ende ons derzelver, oft der ghe-

nadigher herberghe, die oock hier gheschiet, nyet onweer-

dich anstellen'.
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Actum 31^1 Augusti 'sDonderdaechs.

Tuychnis versocht „Taimeken Tejlers , een sustere deser ghemeinte, zecht,

ghehoort thebben- ]^oe Hans Stel huer versocht heeft te trauwen. Ende op
de bij Haus atel, "•

als fo. 98 etc. eenen morghenstondt , ten 6 hueren
,
quam de huusvrauwe

van Aert van Guhck, die de zaeke van Stel eerst ruchtbaer

gemaect ende int breede ghebrocht heeft; maer dezelve

Aert heeft het wel teghen hem, deposant, gheseit. Daernaer

heeft hij Aert ende Hans onder langhe hooren twisten

,

Hans zegghende, dat Aert qiiahck ghedaen hadde, de

zaeke int breede te bringhene , ende Aert maintenerene

,

daer an wel ghedaen thebbene , ende dat men sodane son-

den niet behoorde te verberghen. Aert, hierover vermaend,

bij hem , deposant
,

persisterde , dat men zodane feylen

behoorde te verbreyden , ende oijentlicke te straffen, ^)

Versouck Aruould Verschcen voor consistorien Aernoult de Brauwere , van
de Blauwere «ver ^jj^|.^g ^^ zegghene , hoe dat GuilHme Corq hem schul-
etlicke zijn schul- ^ ' °" ' ^
denaers. dich was 25.18.6 6g st. p. pr. ; item, Jan Jems 12.0.0 , vol-

ghende zeker billet , dat hij overleede ; versouckende
,

hemlieden hierover vermaendt thebbende, eer hij se bij

rechte porrede. Was gheadvisert, hemlieden up tontbieden.

Lieven d'Herde dede rapport in de consistorie van
fol. 104.

Angaende Martij-

ne Schot's. tguene dat hem upghelecht was 24eu Augusti, angaende

Martijne, weduwe van W'i Schot, dewelcke hem belooft

heeft, dat se metten huwelicken niet voortgaen zal, zon-

der weten ende advys der consistorie. Wierdt gheadvisert:

huer noch eens te laeten vermaenen bij D. Barth. , om

de leelicke maren, die achter hueren vrijer gaen.

T^T ,. . Christiaen Claessen, als in huwelick ghehadt hebbende
JNamptissement. ' '-'

Claessea onder de Jaentken vau Micron, weduwe van Anthuenis Bernaert,
consistoriG

namptierde 2) onder de consistorie de somme van dry pon-

den vijftien schell. sterk, over tandeel van de successie

,

1) Deze woorden zijn het woordelijke getuigenis van Duerof, zie

p. 195. Hij bericht, wat T. Teylers gezegd heeft enz.

2) Namptissement, van namptiscreu of namptiereu: uitbeta-

len in contant geld (Kil.).
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dat Hansken encle Pieterken Bernaert , kinderen van tvoor-

seyde Jaentken, comnien es van der doot van huerlieder

moeder. Leyde oock met eenen over sodane briefven , als

hij ten sterfhuuse vonden heeft
,
ghecommen van de voor-

seyde sijne overledene himsvrauwe; verclarene, dat hij zijne

conscientie hier in ghepurgert heeft, ende hem ghequeten,

zo hij voor den Heere verandtwoorden wilt. De briefven

wierden up den voet opghesloten ende ghezegelt, ende metten

gelden ghedelivrert in handen van Lucas van Peene , auder-

linck, om te bewaren ende besteden tot oorboire van de

kinderen; die tzelve anghenomen heeft te doene, bij pro-

testatie van daerbij gheen prejudicie te willen dooghen.

Den 4eii January 1570 wierden dese pen-

ninghen metten briefven ghedelivrert in han-

den van de diakenen, om tzelve ten behouve

van den kinderen te bewaren, ende voorts

up de zelve kinderen acht te nemen.

Actum 3eu Septembris.

Verscheen Lieven de Wolf, met Catelijue Vermote, we- Lievea de Wolf
vcrsiiclit te huwG"

duwe van Jan Strobbe , onlancx hier ghearivert van Noor- ücten , etc.

wichs, ende lidtmaet der ghemeinte aldaer, versouckene

hare gheboden om te mueghen trauwen. De consistorie,

om seker oorsaeken , ende voornemelick omdat Lieven over-

spel ghecommittert heeft met Mayken Gore , waervan tzelve

Mayken twijfelt, ofse bevrucht bleven es, zo se verclaert

heeft voor consistorie, als men van hare schultbekennin-

ghe handelde, — heeft voor noodig anghezien. Lieven met

Mayken tsamen Donderdaghe naestcommenden te hooren

in consistorien , ende zo langhe uutghestelt dit versouck.

D. Barth. verclaerde, zijn vermaninghe ghedaen theb- Vermaninghe,

bende an Martijne, weduwe van W™ Schot, volghene de L^g^^^gj^g^jj^^j'

belastinghe der consistorie van den voorleden daghe, ende

heeft zijn vermaninghe anghenomen, ende belooft te doene

zo se Lieven d'Herde beloofde.
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Actum 7en Septembre 'sDonderdaechs.

"Vcrsouck Gillis Gilles Verhiele , diakene, versochte ontsleghene te zijne

van zijnen dienst, omdat hij denzelven niet bequaemelick

bedienen en can , overmits zijne handelinghe ende affairen.

Andwoordde de consistorie, dat zijn redenen insouffisant

waren , want zo dezelven ghelden mochten , een yder wonde

hem met sodane redenen van zijnen dienst doen ontslaen,

ende alzo zoude den dienst vervallen. Baden hem der-

fol. 105. halven in zijnen dienst ghewillichlick te willen continueren.

Versouck Mar- Verscheen voor consistorie Franciscus Marguinas , ver-
guinas.

, ^ - . .

souckene, dat de consistorie een eynde maeken zoude

angaende de zaeke van tscrift van Geneven bij IJnghelram

eertijts anghebrocht, ende des te meer, dat IJnghelram

hem beschuldicht hadde voor de ghedeputeerden van den

E. Bisscop ter causen van denzelven scrifte, zegghende

tzelve valsch te zijne. De consistorie andwoordde , dat ze

metten eersten dat muegheUck werdt, wat in de zaeke

doen wil.

Angaende tver- Up tversouck Wingü ten voorleden consistoriedaghe over-

" '* ghegheven, om betalinghe thebbene van dat men hem ten

achter es van zijnen dienst, es gheadvisert, hem af te

eysschen de juiste somme van de tachterheden , sichtent

dat wij in dienst zijn gheweest, om daerin ten eerste te

voorsiene , ende hem voorts te vermanen 'van zijn onbe-

hoorlick ende onwarachtich scriven.

De consistorie Vcrscheen Maykcu Goris ende wierdt ghevraecht, of

ken Goris"'*^

^^^'
®® ^'^^ niet verzekert en was of se kindt drouch , of niet

;

item , wie de vaeder was. Voorts , ofse yet wiste Lieven de

Wolf te heesschene van belofte weghe, ende of se hem

zoude beletten te huwene. Andwoorde Mayken, dat se nu

zekerlick weet, dat se bevrucht es ende dat Lieven de

Wolf de vaeder es. Voorder zecht, dat se hem van be-

loften halfven niet en weet te heesschene, noch en wilt

hem oock gheen obstacle ofte belet doen in zijn huwelick

,
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dewijle tussclien hemlieden noch belofte noch eenich ver-

bandt en es.

Ghevraecht waerof zou nu zekerlick weet, dat Lieven

de vaeder zoude zijn , anghesien , dat se voormaels ghe-

twijfelt heeft, of hijt was, of Hans Stel, — andtwoordde

Mayken , dat se huer met vrouwen bereden hadde , die

haer in sodane materieën verstaen , ende naer dat se haer

onderwesen hebben , zo verclaertse ende weet wel , dat

Lieven de vaeder es. De consistorie heeft gheadvisert

dese zwaricheit an te doen zegghen der toecommender

bruut van Lieven , tharer waerschuwinghe , bij 2 auder-

linghen , ende sose daernaer noch voortganck begheert

,

zo zal men hemlieden d'l^ uutroej)inghe accorderen son-

daegh naestcommende. Dese bootscap wierdt terstondt

ghedaen , bij Jacob Hein ende Philippus Garcy , dewelcke

verclaerden , dat de toecommende bruut Lievy de Wolf

niet jeghenstaende de voorscreven swaricheden (daerop zou

van te vooren oock gheinformert was, zo se zeide) voort-

ganck begheerde mette uutroupinghe , twelck hemlieden

gheaccordert wierdt als boven.

Lieven was oock bij der consistorie vermaendt van zeker

gherucht van dronckenscap, dat achter hem ghynck, twelcke,

indient warac litich ware , dat hij sich daervan beteren

zoude. Andtwoordde Lieven, dat het niet waer en was , ende

dat men den achterclappers niet behoorde te ghelooven.

D. Bartholdus gaf over een billet verzouckende uplech i)

van zijn tachterhede van zijnen dienst, ofte so men zulcx Versouck D. Bar-

niet en dede, zoude ghedwonghen zijn anderen middel te

souckene. Hierup en es hem gheen absolute andwoorde ghe-

gheven, maer heeft de consistorie beginnen raedtslaeghen

,

hoe men best de lasten ende tachterheden der ghemeinte

upbringen zal , ende wat men voor de bequaemste midde-

len zoude mueghen schaffen , om den dienst tonderhouden. fol. 106.

1) Uplechen, kil.: hetaelen.
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Actum 10 Septembris Sondaechs.

Erasmus Sjaghers Erasmus Sjaegliers , causmaekere van Andtwerpen, we-
ende Grietke Bate i.ji ti ,ht •. t

versoucken te hu- duiiare , versoclite te üuwelicken met Margriete , weduwe
wehcken. ^^^ Jasper Bate. Accorderen de Ie uutroupinghe Sondaeghe

naest.

Communicatie der Up de vracghe of men den diakenen de zaeke Gottfridi

an de diakenen, int langhe cnde specificacl van aller stucken communiqueren

zal, ofte maer alleenlick een corte summa van de zaeke, —
wierdt gheadvisert, hemlieden af te vraeghen, of zijt in tlanghe

ofte maer in een summa begherden. Hierup de diakenen

binnen gheroupen ende ghevraecht , andwoordden , datse

te vreden waren met een corte summa. Wierdt hemlieden

dienvolghene een summa van der zaeke voorghehouden, zo

hiernae volcht:

,,De consistorie vermaende D. Gottfridum van etlicken

stucken, daerin sij acliteden hij hem mesgaen hadde, zo

wel opentlick op den stoel, als privatelick in de consisto-

rie, up welcke vermaninghe Gottfridus andtwoordde met

diversche redenen, welcke de consistorie niet voor souffis-

sant en conde annemen , maer leijdde hem op van etlicke

stucken opentlicke verclaringhe te doene, ende van etlicke

stucken voor de consistorie schuit te bekennen; welck op-

legghinghe der consistorie hij niet en heeft willen nacom-

men, in deele noch int gheheele, zegghene oock dat hij van

der materie, daer uute de zwaricheid ghesproten was, noch

handelen wilde , zo dickmael als zijnen text zulcx verhies-

sche, ende niet zwygen en zoude. Daeromme de consistorie,

vreesende over d'een zijde wederom nieuwe beroerte, zo

hij sandenlaechs up den stoel ghecommen hadde , dewyle

zijnen text noch duerde; ten anderen zijde, zijne onghe-

hoorsaemheit ende refuus, heeft hem ghesuspendert van

prediken alleene, tot hij dordonnantie der consistorie nae-

ghecommen zoude hebben.
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Actum den 14 Septemljris 'sDonderdaechs.

Dewijle de voorstellinghe van Hans Stel , besloten den Nopende Hans

24eii Augusti, voor eenen tijdt uutghestelt es gheweest, die

nu verschenen es , so heeft de consistorie gheadvisert , hem

noch eens te doen vermanen bij 2 auderlinghen ende, zo

hij persistert, Sondaeghe naestcommende de voorstellinghe

te doene; daerbeneven oock Aert op tontbieden ter ghele-

ghener tijdt, omme met hem te handelen.

Deze voorstellinghe wierdt weder uutghe-

stelt tot Sondaeghe , omdat Hans beloofde , de

uplegghinghe der consistorie na te commene.

Verscheen D. Gottfridus, verzouckende een andwoorde up Gottfridus ver-

zijn scrift, als fo. 97. Wierdt hem afghevraecht , wat somme 1°^ ^ijn'^ aèhfer^-

men hem preciselick ten achter was. Antwoordde , dat hem stellen,

toeghesecht was jaerlicx 30 fê, ende dat men bevinden

zoude bij zijn billet , wat hij daerup ontfanghen hadde , sich-

tent men dat leden es, een jaer. Wierdt hem gezeght , dat

de consistorie haer debvoir doen wilde, omme cortelinghe

in de zaeke te voorziene.

Voorts zo vermaende de consistorie D. Gottfridum, hoe Wordt vermaendt

dat hij in zijn schriften de consistorie onbehoorlick ende on-
]^edenenoftrstrken

warachtelick ghetaxert hadde van zaeken, daerof zij gheene ï" »'> biUet ghe-

subregulert, dieon-

schult en heeft. Andwoorde D. Gottfridus , dat hij tzelve warachtich zijn en-

hadde moeten doen tzijnder purgatie. Hierup zijn vele pro- ^ °° ^ °°'" ^'^ •

poosten ghevallen over beede zijden, de consistorie blij-

vende bij haer waerschuwinge , ende dat Gottfridus onbe-

hoorlick ende onwarachtelick hemlieden noterde , — Gott- fol. 107.

fridus ter contrariën, dat hij hem nijet mesgaen hadde.

Dewijle der consistorie anghegheyen was , bij Jan de Ghevraecht i) bij

Cueninck, auderlinck, hoe dat Jan Lamoit, eertijts ook
j^e^""^*^®^^"^^^^.'

auderlinck , hem op opene bursse , zonder voorgaende be- '^°^*-

hoorlicke ende Christelicke vermaninghe, hadde ghedaen

1) "Ghevraecht" voor "Vraeghe", zie ook p. 213.

14
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arresteren , voor een sommc van penninghen , die hij heeft

moeten verschieten oft verandtwoorden voor de Duytsche
Ende vermanin- kercke , so est Jan Lamoit voornoemd , voor consistorien

ghe der consistorie.

ontboden gheweest, ende gevraecht, ter wat causen hij

zodane arrest , zonder behoodicke voorgaende vermaninghe

,

op opene burssetijdt, an den voorseyden Cueninck an-

gheleit hadde. Hierup andtwoordde Lamoit, zijn zaeke

hinck voor trecht, ende daer wilde hij zijn recht ghenie-

ten, Kephceerde de consistorie , angaende de zaeke , die

voor trecht hinck, die en drouch huer de consistorie niet

anne, maer versochte alleenlick van hem te weten, of hij

sijne schuldighe plicht an zijnen broeder ghedaen hadde,

eer hij zo metten rechte gheporret hadde. Zeyde Lamoit

,

dat hij hierup andtwoorden wilde, wanneer de zaeke ghe-

slist zoude zijn. De consistorie persisterde bij haer ver-

souck, ende Lamoit bij zijne weygeringhe, zegghende,

datse anders up dit pas van hem niet hebben en zoude,

ende es alzo zijnder veerde ghegaen.

Versoeninghe en- Clement Wauters , met zijne huusvrauwe , vermaendt bij

ghe Wauters ende ^cr consistorie , up tangheven van Gabriel Bert ende zijne

zijne huusvrauwe tuughe, hebben hare schuit bekendt van diverschen laster-
met rSert. ^

Heken injurien ende scheltredeneu , die se teghen denzelven

Gabriel ghebruuct hadden, als van datse hem gescholden had-

den voor een rabaut, dief, ergher dan een dief, etc, hebben

Gabriel hierover verghevenesse ghebeden, ende belooft, voorts

derghelijcke te doene te huus , in presentien dergenen, diet

ghehoort hebben; ende zijn alzo broederlick met hem ghe-

reconciliert, belovende hemlieden voortan te wachten.

Jacobus van Dichtere, eertijden predicant in dese ghe-

Angheven Jacobi meinte , vcrtoochde , hoe dat hier , over zeker maenden

,

briefven ghesonden zijn gheweest van de broederen van

Jorck, om zeker advisen ende resolutien thebbene up di-

versche questien, warof dezelve broederen hemlieden ghe-

dreghen hadden, in tguene dat de Londensche ghemeinte

daerof zegghen zoude; biddende, hierup andtwoorde te
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mueghen hebben, oft een briefken tzijnen excuse, dat hij

zulcx ghevoordert heeft. Wierdt verdraghen tot Sondae-

ghe , om absoluut bescheet te gheven.

Actum 17 Septembris Sondaechs.

Vertoochde Jacobus van Dichtere, hoe dat Jacques de

la Schoutiere i) hem belooft heeft te laeten volghen de som-

me van 6 fê sterl. , hem in testamente ghegheven bij wij-
yJi*' oïchL-e''''"^'

len Monica, weduwe van W" Moicghe; dies moest Clays

Thijssen borghe zijn, dat zeker obligaetie van schuit, die

een ijnghelsman over zee der voorseyde Monica ghegheven

hadde , niet betaelt en was. Thijssen es borghe bedeghen. 3)

Daerup heeft den ijnghelsman 6 gg ghetelt in handen van

den voorseyde Schotiere, ter presentie van Dichtere, de

welcke meende de zelve 6 €ê tontfanghen gheheel , zo hem

toegheleit was ; maer uuten huuse van den ijnghelsman

commene, heeft Schotiere hem 3 fê ghetelt, zonder hem

de reste te willen gheven.

Versouckt daeromme Dichtere ende de voorseyde Clays

Thijssen —• die up die conditie borghe bedeghen es , dat hij

,

Dichtere, de Q fë trecken zoude — dat Schotiere ontboden

zij voor consistorie, ende vermaendt tot uplegghinghe van

de andere 3 €6, volghende zijn belofte. Gheadvisert, hem

up tontbieden jeghens Dijssendaghe.

Jacobo van Dichtere wierdt angheseit , bij de consistorie

,

dat dandtwoorde up de anghegheven stucken der broede- ^°^- ^^^•

ren van Jorck versuympt es gheweest te maekene, over- Andwoorde der

, _
consistorie anDich-

midts de menichfuldighe anairen ende occupatien , daer- tere.

mede de consistorie verlaeden es. Maer men zoude zien

bijdertijdt wat daerinne te doen ware, ende zo vele hem

belangde , men zoude hem een briefken tzijnen excuse mett-

gheven te draghen.

1) Waarschijnlijk dezelfde als Jacques de la Schonkière, p. 26.

2) Bedeghen, kil. factus.

14*
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Versoucketiicker Vertoochden Bauters , Bogaerden ende Melchior van As,

depennioghen van diakenen, hoG dat se verstaen hadden, dat Lieven d'Herde
tsterfhuus wijlen

Q^figj. ]^q^ hadde zeker penninsrhen , commende van 'tsterf-
Lieven Buus. ^ " '

huus van wijlen Lieven Buus, ende dewijle zijlieden an

den overledenen ten achter zijn, te weten Bouters 23 sch.,

Bogaerde 40 sch. ende As 3 8 sch., zo versochten zij betaelt

te moghen wesen van de voorscreven penninghen.

De consistorie heeft hemlieden gheconsentert, zo vele het

hemlieden anneghijnck, de gheheele somme te lichten in

de qualiteit als diakenen, anghezien doverledene eensdeels

bij der ghemeinte aelmoessen gheleeft hadden , hemlieden

belastende datse Arent den Costere, die de goederen opent-

lick met ten stocke vercocht heeft, vermanen zoude reke-

ninghe ende bewijs te doene van de reste , om al 'tzelve te

administreren ende distribueren , zo zijlieden in conscien-

tien bevinden zullen behoorlick te zijne. Up dese conditie

heeft L. d'Herde hemlieden de penninghen overghelevert

,

ter somma van ses pondt zeventien schellinghs min zes pen-

ninghen.

Nieuwe visiter- Dewijle dacr onlancx twee visiterders van den ziecke
ders vereoren ende i .i"i -i-i i j.i ^^ ^

"heordent. <^®ï' pcstc bij dcn consistonc gheordonnert , als namehck

Gillis Schoonhaue ende Marinus de Cuypere, deen naer dan-

der, der weerlt overleden zijn, ende dat de ghemeinte nu

meer besouckinghe van doene heeft dantevooren, es_ met-

ten diakenen ghedelibereert gheweest up de zaeke, ende

bij haren advijse besloten, 2 broeders, hiertoe beqame ghe-

vonden, namelick Albertus Jansshene ende Jacobus Huus-

man anne te nemene up ghemeenen cost, te weten den

helft tot laste van den diakenen ende dander helft van der

consistorie, ende hemlieden te salariëren naer het cesseren van

der peste , zo langhe tot se wederom in haer ghewonelicke

handtwercke ende brootwinninghe zullen commen zijn.

Hierup zijn de voorseijde 2 broederen ontboden ghe-

weest , ende hebben den dienst angheveert, salvo , sose consten

ontsleghen zijn van haren meester, daerse an verbonden
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waren. De consistorie heeft up haer ghenomen dat zelve an

den meestere te soliciteren , eer haerlieden dienst ingaen zal.

Actum 21en Septembris 1570 'sDonderdaechs.

Hans Stel, weduware, versochte ten buwelicke Tanneken

ïeylers, jonghe dochtere. Ancltwoorde de consistorie dat se

daer in verwillichde , saluo dat de broeders van Tanneken
, ^^"^ ^^^^ ^^''-

' sochte te huwe-

als upzienders van haer, daerinne conseuterden , ende met licken,

conditien oock dat Hans scbultbekenninghe doen zoude naer

ordonantie der consistorie, zo hij belooft hadde.

De weduwe van Herman Schoenmakere , in de Minoris

,

es vermaendt gheweest bij de consistorie twee jonghers van

hchtveerdighe levene, van gheendere ghemeinte zijnde, 'thue- j^, *^"edmvf \ll

ren huuse wonende, oorlof te ghevene, om alle specie van Honnan Schoen-
^ inakere, in de Mi-

quaet ende erghernesse te mijden. Andtwordde de weduwe noris.

datse daerin voorzien wilde metten eerste.

De consistorie ontboden hebbende Jan Lamoit , heeft hem

anderwarf ghevraecht ^
)
ghedaen angaende 'tarrest van Cue-

ninck, ghelijck als ten voorleden consistoriedaghe. And- 2eVermaninghe

woordde Lamoit , dat hij Cueninck niet en heeft ghedaen ° ^™°'

'

arresteren up opene bursse, maer heeft eenen procuruer

ghestelt om 'tzelve arrest te bezorghen , zonder hem te be-

lasten, dat hij 'tzelve doen zoude up eenighe plaetsen of

tijden, die Cueninck eeneghe schade oft oneere inbringhen

mochten. Ghevraecht, of hij hem behoorlick ende christe-

lick vermaendt heeft , eer hij hem zo metten rechte an-

tastede, zeyde: dat hij achtede hem ghenouchsaem ghe-

waerschuut 'thebbene, doch wat hier ïn te cort ghedaen

ware, daervan wilde hij verandtwoorden ende rekenscap

gheven, als de zaeke in 'trecht zoude gheëyndicht zijn,

ende niet eer. De consistorie persisterde bij hare versoucke,

ende begheerde dat hij 'tzelve jeghenwoordelick doen zoude.

Hij ter contrarien persisterde dat hijt gheenssins doen wilde,

1) "Ghevraecht" voor -vraeghe", zie ook p. 209.
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ende zo de consistorie niet te vreden ware, dat se dan

doen zoude in de vreese des Heeren, zulck als hem Gods

woordt leerde. Bekende voorts ten vermane der consistorie

zijne schuit, dat hij int uutgaen van der consistorie ten

voorleden daghe wat jurieuselick sprack, zegghende: „Ghij en

zult nu anders van mij niet hebben."

Angaende den Dcwiile de consistoric dickmael ghemolestert es ghe-
Uriasbrief tus- .

i Ar i i
•

schen Yngheiram wcest om een eynde te maekene m der zaeke inghelrami
ende Fianciscus.

^^^^ Francisci , angaende den brief naer Geneven ghe-

schickt , dien Ynghelram den Uriasbrief noemt , — so heeft se

opontboden beede pertien, ende Franciscum eerst ver-

schenene ghevraecht, of hij yet tot verschooninghe zijnder

zaeke in te bringhen hadde , eer de consistorie in de han-

delinghe treden ende sententie uutspreken zoude, Verclaerde

hierup Franciscam dat jae, maer overmidts Ynghelram niet

jegenwoordich en was, zo begheerde hij te vertouvene dat

hij present ware.

Derhalfven heeft de consistorie ghedeputert Cueninck ende

Fremault, om Ynghelram up 'tontbieden jeghens Sondaeghe,

ende hem an te zegghene , zo hi yet meer in te bringhen heeft

in de voorseijde zaeke, dan hij aireede ghedaen heeft, dat

hij tzelve doe jeghens Sondaeghe , ende zo daervan in ghe-

breke blijft, dat de consistorie houden zal, als of hij niet

meer in te bringhen en hadde , ende over zulcx voortvaren

totter decisie van der zaeke.

Actum 24en Septembris Sondaechs.

Angheveu D. Gott. D. Gotfridus Wingius , vertoochde hoe dat hij dickmael

versocht was te visiteren ziecken van der peste, ende de-

wijle hij oorsaeken hadde om zulcx niet te doene, de welcke

hij in scrifte vervatet hadde , zo versochte hij dat hij daer-

van mochte gheëxcusert zijn
,
presenterende te dien fijne der

consistorie de voorseijde redenen in scriptis, ende versochte

met eenen uplech van zijn tachterheden als hij te vooren

noch ghedaen hadde. De consistorie zijn scrift overzien
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hebbende, andtwoordde, dat zijt zijnder conscientie beval, ende

angaende zijn gheheesche achterstel, hoopten binnen weynich

daeghen daer inne te voorziene , dat hijt ghevuelen i) zoude.

Vertoochden Pieter Paillet ende Franciscum Marguinas, AnghevenPaillet's

hoe Franchois Heunich met zijnder huusvrauwe overleden
^outra Lamou""*

zijnde, haerlieden sterfhuus zeer rau hebben ghelaeten. Jan

Lamoit pretendert ghifte 'thebbene van alle den goede ende

alle anderen creditueren, als hemlieden vertooghers, ende

voorts weduwe ende weesen
,
(waerover zij oock spreken) fol. 110.

buuten te sluuten. De begheerte van de vertooghers es,

dat alle goeden van den sterfhuuse ten hoochsten mueghen

vercoght worden tot profijcte van den creditueren, ende zo

daer ghenouch es , dat een ijder betaelt mach wesen , ende

zo daer nijet ghenouch es , dat de creditueren moghen con-

cureren pondt ende pondts ghelijcke , ende op dat dese

zaeke metten minste coste ende ergernessen mochte ghe-

slisset worden, zo versochten de vertooghers dat Lamoit

voor consistorien ontboden zij, ende dat men hem aldaer

vooren houde , dat hij hem der voorseijde zijnder actie ende

pretentie, met al dat daer anne zoude mueghen clueven,

ghedraghe int zegghenscap der consistorie, zo zij vertoo-

ghers hemlieden presenterene te ghedraeghen , ende beloven

te hondene zulck als de consistorie oordeelen ende ordon-

neren zal, up de peine van 40 ê§ sterl. De consistorie

heeft ghedeputert Thomas Soen ende Lucas van Reene om
dit zelve Jan Lamoit an te zegghene.

Vertoochde Jan Clercx, hoe dat hij den letsten nacht- Angheven Joan-

nis Clcrcs contra
maeldach, naer noene, Hans Govaert droncken heeft zien Hans Govaeit.

gaen achter strate , dewelcke , hem , vertoochere
,
gheware

werdende , verstack hem in een ijnghelsche kercke , daer

men den dienst dede, alwaer hij, vertoochere, hem volchde,

ende zach, dat hij daer onder tvolck zo zwijmelde, dat

1) "Ghevuelen": in ontvangst nemen. G. het fransche «toucher de

1'argent".



216

hij nauwe recht staen conde. Dit zelve was oock ghezien

bij Franchois Clercx ende W'" Togghe, die daerover, als

ghetuughen, mueghen ghehoort zijn. De consistorie heeft

up haer ghenomen, den voorscrieven Govaert tontbiedene, etc.

Pruet versouck Pietcr de Pruct versochte wat ghelts thebbene van tguene

,

wat ghelts. o j

dat onder L. van Reene rust, om te cleeden Pierken Ber-

naerts , twelcke met hem , versouckere, besteet es. De consis-

torie heeft gheadvisert, hiervan te spreken met Christiaen

Claessen, die schoonvader was van tvoorseyde Pierken,

ende daerna andwoorde te gheven up tversouck van Pruet.

Actum 28en Septembris 'sDonderdaechs.

Vermaninghe an Verschecu Hancz Stel , ende wierdt vermaendt , van dat
Hans Stel.

j^jj ^^ ^ijne schultbekenninghc , Sondaeghe voorleden ghe-

daen, niet behoorlick voortquam ende sich presenteerde

voor de ghemeinte, naer ordene der discipline, waermede

hij vele luyden ontsticht hadde. Bekende Hans zijn schuit

daervan, naer vele excusen ende uutvluchten, bij hem
voortghewendt. Ende, up dat nyemandt sich en soude

vervoorderen, in toecommenden tijden zijn exemple nae

te volghen , ende alzo eene confusie in te voeren , so heeft

de consistorie gheadvisert, daervan een waerschuwinghe

te gheven der ghemeinte , in der mannieren naevolghende

:

„L. Broeders, Ulieder es kennelick, hoe dat Hans. Stel

Sondaeghe lestleden zeker schultbekenninghc ghedaen heeft

;

ende, overmidts hij sich nyet behoörHck presenterde voor

de ghemeinte , naer ordene der discipline , zo es hij voor

consistorie ontboden, ende daerover vermaendt gheweest,

ende heeft oock zijne schuit daervan bekendt, hetwelcke

Ulieden de dienaers hebben willen angheven, opdat nie-

mandt zijn exemple nae en volcht, tot confusie ende ont-

stichtinghe der ghemeinte, oft anders werden dezelve

fol. 111. ghedwonghou werden anders daerin te voorsiene."

Hans de Brune Vcrschecn Hans de Bruno, verselscipt met Arendt, zijnen

versouckttehuwe- vaeder, endc Janneken Notebooms, verselscipt met dhuus-
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vrouwe van Salvador de La Palme , anghevende van een Ucken met Jaane-

,. , . , TT T T 1 • 1 ken Nootebooms.
huwelicke tusschen Hans ende Janneken, waer mne de

vaedere van Hans consenteerde, maer de huusvrouwe van

Salvador, meestrighe van Janneken, niet zegghende: dat

het geenssins bij haren dank en zoude gheschieden, om

zeker redenen, die se eensdeels te kennen gaf. De zaek

wierdt ghedifferert , bij advijse der consistorie , tot ter tijdt

dat Janneken briefven van consente zoude vercreghen

hebben van haren oom te Gendt, waertoe de consistorie

haer presenteerde alle assistentie ende addresse.

Actum 29ea ditto 'sVrijdaechs,

JMichaelisdach.

Michiel Waterman , van Zwollen , met Gheertruyt Gheers- ^ichiei Waterman
versouct te huwe-

sen
,

jonghe dochtere , van Zwollen , versochten zich ten Heken met Gheer-

eestande te begheven , verclarene , hoe dat se an hare
^^^^

'

vrienden ghescreven hadden, namelick Michiel an zijnen

broeder ende zuster, te Zwolle, ende Gheertruyt an haer

moeder, verwachtende corts andwoorde. De consistorie

heeft de uutroupiughe ghedifferert tot de briefven van

consente commen werden. *

Lieven de Wolf, weduware , versochte ten eestande hem Lieven de Wolf

te begheven met Lijnken van den Kiele , van Andtworpen. ^^^ y^^^e

^°

Lieven, apert ghevraecht, hoe langhe hij Lijnken ghekendt

hadde, zeyde: sichtent Sondaghe, ende dat se huer ter

ghemeinte begheerde te begheven. Ghevracht , ofse in be-

loften waren, zeyde zo vele als: jae. Wierdt besloten, dat

se eeneghe broeders der ghemeinte voor tuychen an de

consistorie bringhen zal, die van hare goede conversatie

attesteren connen , ende datse haer alsdan ter eerster be-

quamer tijdt onder de ghemeinte begheven , ende men zal

alsdan metten uutroupinghen voortvaren. Hierin heeft Lijn-

ken bewillicht.

Verscheen Mr. Jan Ynghelram. Wierdt hem voorghe- Ghevraecht der
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consistorie an Yn- houdeii , hoe dat hij de consistorie dickmael vermaendt
ghelram nopende -,

, i- i

den Urias brief, endc ernstelick versocht hadde , een eynde te maeken der

zaeken, die hiij teghen Franciscum Marguinam angheghe-

ven hadde, ende voornemelick van den brief, bij hem
ghenoempt „den Urias brief", die Franciscus nae Geneven

zoude ghescict hebben; twelcke de consistorie alnoch niet

wel hadden connen doen, overmidts de menichfuldighe

affairen ende lasten, daghelicx hemlieden overghecommen

,

waervan al eist, dat se niet gantsch ontsleghen zijn,

nochtans hadden voorghenomen , alsnu ende alsdan wat

van de voorseide zaeke af te legghen, ende vooreerst te

beginnen an deguene , die Mr. Jan meest ghedreven hadde

,

ende daervan hij de consistorie oock beschuldicht hadde,

zo mondelinghe als scriftelicke , dat se geen recht en dede.

Maer , overmidts het langhe gheleden was , dat dese actie-

anclaeghe inde consistorie anghegheven was, zo was ghe-

advisert: pertien te vraeghende, ofse yet meer in te brin-

ghen hadden, tot prueve ende verificatie, danse aireede

hier te vooren ghedaen hadden, waerop Franciscus ver-

claert heeft, dat: jae.

Nu, anghezien Mr. Jan hierup een dilay versocht heeft,

ende ghedeputerde van den consistorie , die hem zulcx af-

ghevraecht hebben, uut name der zelve consistorie, vol-

ghende de resolutie des 21 Septembris, so es anderwarf

de vraeghe der consistorie: of hij in de voorseyde saeke

yet meer inbringhen wille. Hierup verclaerde Mr. Jan,

dat hij besich was met verhuusen, ofte een huus te souc-

ken, ende derhalfven quaück moete hadde zijn papieren

toverziene; biddende daerom, dat hij uutstel mocht heb-

fol. 112. ben tot Sondaeghe ,
— twelck hem gheaccordert wierdt.

Actum lei Octob. Sondaechs.

Hans stel be- Verscheen Hans Stel, beschuldigene de consistorie van

siVtoriè!

'

'
^

'^°^'

onrechtelick ghehandelt thebbene int afleseu van seker
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waerschuwinghe , als heclent ghedaen, naer uutwijsen dei-

resolutie des 28 Septembris. Ende, hoe wel de consisto-

rie hem vele ghewichtighe redenen vertoochde, waerom se

zulcx ghedwonghen hadde gheweest te doene, en heeft

nochtans dezelve niet willen annemen, maer persisterde

in zijne beschuldinghe , bruyckende vele onbescheiden pro-

poosten, ende onder andere: „dat hem leedt was, dat

men metter discipline niet voortgheghaen en was over

zijne zaeke", etc. Derhalfven es vermaendt gheweest, hem

hierover beter te bedijncken , ende der consistorie ghe- Wordt vermaendt.

nouch te doene ter gheleghener tijdt.

Verscheen Mr. Jan Ynghelram , ende presenterde der Yngheiramus pre-

• 1 •• TT ••
1 1

seuteert een scrift.

consistorie , in stede van dandwoorde , die hij Vrijdaeghe Wordt vermaendt.

lestleden belooft, alsnu in consistorie hadde te doene,

zeker scrifte, zegghende, dat zijn andwoorde daerin ver-

vatet was. De consistorie nam in deliberatien , of men tscrift

anveerden ende lesen soude, ende adviserde, volghende

de besluyten, voor tijde hierup ghemaect, zijne noch gheen

ander scriften an te veerden, ten ware het gantsch noo-

dich bevonden ware , belastene hem derhalfven , eenvoude-

lick te andwoorden up de vraghe , hem ghedaen , te weten

:

of hij yet in te bringhen hadde, etc, met: jae of neen.

Verstaende hiermede , zo hij eeneghe neutre scriften , daer-

mede hij eeneghe verificatie te doene hadde, wilde over-

legghen , dat men dit accepteren zoude. Ende zo hij de

consistorie hier in niet hooren wilde, zal men hem an-

zegghen, dat men Franciscum zal vermanen in te brin-

ghen, zo hij yet meer heeft, ende alsdan ter gheleghener

tijdt de zaeke overzien, ende sententie gheven up de scrif-

ten, die aireede onder ons zijn.

Es voorts gheadvisert gheweest , Ynghelram te vermanen

van de dry naevolghende puncten:

Ten eersten: dat hij afstaen zoude van de menichfuldi-

ghe injurien ende lasterlicke beschuldinghen , bij hem nae-

ghescreven den Nederlandtschen predicanten, jae, der
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gantscher Nedeiiandtscher natie, int prolicx ghescrifte, bij

hem an de consistorie ghepresentert den 20 July lestleden.

Ten tweeden, zo hij zulcx niet doen en wilde, dat hij

hem daerover den oordeele der dry kercken submitteren

zoude, naervolghende de vermaninghe, hem hiervan oock

ghedaen up den nachtmaelavondt lestleden.

Ten derden , dat hij onbehoorlick metter consistorie ghe-

handelt hadde den 26eii Augusti lestleden, daermede, dat

hij, een privaet persoon zijnde, der consistorie ghevercht

heeft te onderteekenen zeker confessie D. Gottfridi, belan-

ghende de leere der overhelt, presenterene in zulcken

ghevalle zijne zaeke, namelick zijn injurieux scrift hier-

vooren ghemeintionert , te laeten vallen , ende der overhelt

niet an te gheven, zo hij tanderssins in meeninghe was

te doene; insinuerende tacite de consistorie niet alleene

van een quaet ghevoelen thebbende omtrent de leere der

overhelt, maer oock usurperene, in partien, dautoriteit

der zelven.

Up al dese heeft Mr. Ynghelram gheandtwoordt in der

mannieren naervolghende

:

Eerst persisterde, dat zijn scrift zoude angheveerdt

ende ghelesen zijn. Nyet min heeft eyndelinghe, tot ver-

mane der consistorie, tzelve weder genomen, ende int

corte verclaert, benevens tinhouden van zijnen scrifte,

hoe wel hij achtede , in de zaeke van den Urias brief niet

in te bringhen thebbende , dat hij nochtans tzelve up desen

tijdt niet zoude connen doen , al waer het schoon , dat hij

meer in te bringhen hadde, ende dat overmidts zijne ver-

huusinghe, etc.

Andtwoordende voorts up dander puncten, ende eerst

up het derde, zeyde, dat hij zulcx niet eyghentlick ghe-

daen en hadde als een privaet persoon , maer als wesende

,

noch met meer andere, een appendent ende stuck zijnes

overblevenen dienstes.

Up dandre 2 puncten zeyde,' dat men hem bewijsen
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zoude, zijne beschuldinghe valsch te zijne, voor den Su-

perintendent, daer de zaeke aireede brocht was. Item,

dat hij tCoetus voor partie verclaert hadde , daertoe hadde

hij gewichtige redenen, die hij voor den voornoemden

Superintendent vertooghen wilde.

De consistorie persisterde bij hare vermaninghen, ende

zeyde hem, datse in meeninghe was daermede voort te

gane , anghezien zij voor den Superintendent niet beroupen

en was, noch eenich empeschement van voortganghe ghedaen.

Verscheen Franciscus Marguinas, ende, andwoordende Franciscus lecht

over zijn scriften

up de vraeghe, hem bij der consistorie ghedaen den zl^n jn de zaeke des

Septembris lestleden , verclaerde int corte , hoe dat hij
"^^

ontkende eenen ürias brief ghescreven thebbende an de

consistorie van Geneven oft yemandt anders , negerene in

summa al de anclaghe ende beschuldinghe Ynghelrami in

dese zaeken , exhiberene tot contrarietuychnis van dien

zeker briefven van Mr. Willem Mayaert, midtsgaeders den

inventaris van zeker stucken , bij Ynghelram der consistorie

van Geneven ghelooft-, item nog een vermaenscrift des 28

May 1568, omme te bewijsen, dat hij naer die vermanin-

ghe zo menichmael met hem ten nachtmale ghegaen heeft

,

ende dese zwaricheit maer voortghebracht meer dan een

jaer daernaer. Item, noch een andwoorde, bij Ynghelram

ghedaen, in Maerte 1568, an zeker partie der consis-

torie, die zijn boucxken wedersproken hadden; waermede

bewesen wordt, dat hij Ynghelram ten onrechte versaect

heeft voor Mr. Willem Mayaert. Dat hij noynt en heeft we-

dersproken gheweest , van dat hij , met het publiceren van

zijnen boucxken , int licht ghebrocht hadde diversche acten

ende handlinghen der consistorie, als namelick van de

zaeken Hamstedii, ende voorleden groeten twistes deser

kercke, want hij daer over zijne schuit bekendt in de

voorseyde andwoorde van Maerten 1568.

In dese handelinghe ziin vele buutenpropoosten ghe- ,," "^ ^ Iranciscus wordt

vallen, daer inne Franciscus hem mesgrepen heeft, als vrermacudt.



222

onder andere D. Barth. anzegghende, dat hij zoude de

mare doen gaen hebben, dat Franciscus ghecomdempnert

was bij den Cancelier schultbekenninghe te doene van de

francsche sententie, dewelcke hij zeide quaet ghewesen

tzijne, oft, bij faulte van schultbekenninghe, dat Franc,

in vanghenesse gaen moest, — twelcke Franciscus verclaerde

niet waer te zijnen, beschuldighende daerover D. Barth.,

zegghende voorts, dat D. Gottfridus' bouck, dat hij in

consistorien ghehouden hadde, een leughenbouck was.

Hierover es hij vermaendt geweest, namelick: dat hij on-

behoorhck zodane gheruchten van Barth. anghenomen ende

in consistorien bracht hadde.

Ten tweeden , dat hij onpropoosteHck ende zonder noodt

voor de consistorie, daer zijne questie niet en hynck, den

bouck Gott. een lueghenbouck ghenoemt hadde , ende es

fol. 113. daer up laten gaen, om hem te beraeden.

Versouck Hans Verscheen Hans de Brune, versouckene te weten, hoe
'^^^^'

de zaeke zijnes huwelicks stondt, ende watter in te doene

was. Andwoordde de consistorie, dat zijn zaeke uutghe-

stelt was, tot Janneken consent zoude gheëxhibert hebben

van haren ouderen.

Lijnken van Lijnken van de Kiele es belast gheweest, zeker tuyghen

mT Sponsa' Lievii
^^^*®^' ghemeinte te bringhen, die van haren wandel attes-

de Wolf, etc. tereu, om daer naer ter ghemeinte te commen, ende als-

dan met haren huwelick voort te gane, zo daer gheene

verhinderinghe valt.

Actum den 5en Octobris.

Pieter de Moor, Pieter de Moor, alias Turck, voortijden afgesneden, om

versoenen' 'n^^tte
^^ saeke Hamstedü, ende nu zieck ligghende van de peste,

^^^<^^^- begheert verghevenesse van der ghemeinte, ende hem te

versoenen, zo haest hem de Heere ghesondicheden ver-

leendt. Es gheadvisert, dat men zeker verclaringhe hier

van doen zal, Sondaeghe naestcoramende , an de ghemeinte.
Versoucke Yn- ,

gheiramy. Verscheen Mr. Jan Ynghelram , verclarende , hoe hij hier
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was Dijssendaghe , om zeker scrift an te gheven; ende, want

het niet gheacceptert was, badt, dat het nu mocht angheno-

men zijn; zo niet, dat hijt moch voorlesen. De consistorie

versochte an hem, dat hij zijn begheerte in een corte summa

mondehnghe verclaren zoude. Zeyde dienvolghende Mr. Jan:

dat, ghelijckerwijs hij zijn zaeke van zijn boucxken voor

den Superintendent brocht hadde, alzoo ook desghelicken

hadde hij ghedaen van de zaeke Francisci, angaende den

brief, tot beschuldinghe zijnes boucxkens naer Geneven

gheschicket, versouckende derhalfven, dat het consistorium

daerin niet voort procederen zoude, maer dat de saeke voor

den Superintendent mocht verhandelt worden.

Wierdt hem hiervoor andwoorde ghegheven, hoe dat

hij de consistorie dictmael lastich ghevallen es, om een

eynde te maken van de zaeke, daertoe de consistorie qua-

lick gheleghentheit ghehadt heeft. Ende nu wat ghele-

ghentheit vercreghen hebbende, zijn van de advijse, zijn

vorighe versouck voortganc te vulcommen, ten welcken

eynde zij van over 3 weken hem zeker advertissementen

ghedaen heeft. Angaende dat hij zecht, de zaeke voor

den Superintendent te hanghene , daer of en weet de con-

sistorie niet, dewijle de Superintendent hemlieden daervan

gheen wetenscap ghedaen heeft. Vermanene hier en tus-

schen Mr. Jan, dat het onordentlick ghedaen waere, de

zaeke uut handen der consistorie te trecken ende voor

den Superintendent te bringhen, al eer daer eeneghe uut-

sprake van ghegheven es.

Repliceerde Mr. Jan, dat een partie der consistorie om-

trent der leere in zijn boucxken vervatet niet recht en ghe-

voelde, zo hij in zijn scrift, den 20 July overghegheven , be-

wesen heeft. Dits een van de r-edenen , waerom hij de zaeke

niet en begheert bij tconsistorium verhandelt thebbende ; ende

versouckt oock hierom, dat men niet voort en gae met so-

dane vermaninghe, als men onlancx hem angheseit heeft.

De consistorie persisterde bij haer voorgaende andwoorde.



224

Tuychen Lynken Lijnken van der Kiele brocht tuuchen , zo huer ten
van der Kiele.

voorleden daeghe belast was:

Cornelis Handt, ijnghelsman, in Laurens Ponteny i), zeyde,

dat Lijnken 3 maenden met hem ghewoondt heeft, ende

gheeft goedt tuychnis van haer voor dien tijdt.

Marten Habit, duutschman, buuter ghemeinte, heeft

haer 2 jaer ghekendt, ende gheeft oock goed tuychnis.

Wordt haer belast, noch etlicke van der ghemeinte voor

tuyghen te bringhen, dewijle sou an eeneghe kennesse

fol. 114. hadde.

Uutsprake an- Up tdiffcrent tusschen Pieter Remslaghere ende dhuus-

femit!
^^ ^^

'

' vrauwe van Mr. Jan Schildere
,

ghesubmittert in de con-

sistorie bij beede partien, angaende den zuene van den

voorseyde Mr. Jan, met Pieter besteet, de consistorie oor-

deelde voor recht, dat Pieter betalen zal den meestere,

die des jonghen been ghenesen heeft, zoo verre hij den

jonghen wederom hebben wilt, ende dat de moedere hem

in zulcken ghevalle den jonghen ghehouden zal zijn te le-

veren, zonder eeneghe recompense van cleedinghe, die se

an hem ghedaen heeft.

Sara Ravets voort- Dewijlc Sara Ravets, nyet jeghenstaende de menichful-

meTn4.
^^ ^ ^'

dighc vermaninghen der consistorie , ende oock der diena-

ren int bijzondre, haer ten huwelick begheven heeft secre-

telick ende onwetens tconsistorium , in een ijn^elsche

kercke, tot verachtinghe harer ghemeynte ende derzelver

dienaers, die haer vermaendt hadden, eerst een ghewisse

zekerheit thebbene van toverlijden hares eersten mans, eerse

haer anderwarf ten huwelick vouchde. Item, naerdien se

aldus ghestolen ghehuwet was met eenen gast van rouc-

keloosen levene, ende daerover vermaendt wederom van den

dienaers, dat se voor tconsistorium verschijnen zoude, om

rekenscap van haren doen te gheven, zeer versmadelick

gheandtwoordt heeft D. Bartholdo, minister, dat se up de

1) Lawrence Pountney Place, of Hill.
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ghemeinte niet en paste , ende voor de consistorie niet en

commen wilde. Hierom eyst bij tconsistorium noodich

ghevonden, de voorseide Sara der ghemeynte voor te stel-

len Sondaghe naestcommende.

Actum den 8en Octob. 1570.

De diakenen zijn verschenen, ende hebben ghecohsentert int jjg diakenen con-

annemen van Pieter de Bert tot een visiterder der zieken van «enteren int anne-

raen retn de Bert,

de peste, ende oock de helft van den sallaris te dooghene.

Verscheen voor consistorien Herry Pape, vertooffhene, P'*?^ contra Pas-
J 1 ' b J

ggjjjgj Lamoit.
hoe Passchier Lamote onlancx up de bursse hem open-

baerlick ghescholden heeft voor een vijandt der warachti-

gher ende Christelicker religie, hem voorts naeroupende:

„tzijn verraeders, die verraeders int landt bringhen." Ver-

sochten hierup voor tuyghen ghehoort thebbende GilHs de

la Torre, Marten van de Zande ende Heindrick Sparen-

burch, ende van dese injurie ghereperert te wesen, bij or-

donnantie van tconsistorium, ofte zoude anderssins Pas-

schier voor trecht betrecken. De consistorie heeft ver-

willicht, haer debuoir hierinne te doene , ende hebben

vooreerst de ghetuyghen ghehoort, zo hiernaer volcht:

Gillis de la Torre, van der Franscher ghemeinte, tuucht, Tuyghen Pape.

hoe dat hij was up de bursse donderdaghe lestleden ende

quam ten aenganghe i)
, daer Herry ende Passchier onder-

linghe woorden hadden, dewelcke hij attestant niet en

hoorde , maer, als zij van elckanderen schieden , zo hoorde

hij Passchier overluudt Herry naeroupen: „gaet duere, t'zijn

verraeders die verraeders int landt bringhen". Daernaer

quam Passchier an hem attestant ende wilde hem vele gaen

segghen, maer hij attestant wilde hem niet hooren, zeg-

ghende: „gaet duer, ick en wil met u niet te doene hebben".

1) Ten aenganghe comen: onverwachts op iets aankomen en er

daardoor getuige van zijn. Ned. WoordenboeTc, De Vries en Te Winkel.

Kol. 136. sub 1.

15
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Andtwoorde Passchier: „lek hebbe met beter vilains ghe-

sproken dan ghij zijt".

Marten van der Zande tuycht, dat hij bij Herry stondt

up de bursse, ende Passchier quam bij hemlieden staen,

hemlieden ziende in de baert. Herry seyde jeghen hem:

„gaet van ons , men kendt u wel" ; item
,
„ick hebber beter

uut buyckveti) zien commen dan ghij". Andwoorde Passchier:

„men kendt u oock wel". Vraechde Herry: „waervooren" , of

„wat ben ick". Zeyde Passchier: „ghij wetet wel, ick hebt u

tanderen tijden gheseit, ende compt hier, ick zalt u noch eens

zegghen". Zeyde Herry: „zecht het overluidt". Andwoorde

Passchier: „wel, ick zal u zegghen, ghij zijdt een vijandt van

alle ware ende christelicke religie" , ende wechgaende riep

fol. 121 2). hem nae van verraderie; doch hij attestant en verstondt

dat zo eyghentlick niet , dan hoorde hem int leste zegghen

overluidt: „t'zijn verraeders die verraeders int landt bringhen".

Heinric Sparenburch, jonckman, buuter ghemeinte, tuychde

dat hij Passchier hoorde zegghen , int afscheeden van Pape

:

„t'zijn verraeders die verraeders (of verraderie) int landt brin-

ghen". Hoorde oock Passchier zegghen teghen la Torre : „ick

hebbe met beter vilains ghesproken dan ghij".

Vcrmaninghe en- j^n Lamoit wierdt weder vermaendt als hier te vooren
deschultbekennin- . ^ t- t • t i i

••

ghc Lamoit. fohis 109, 115. KendQ Lamoit, hoe wel hij met zijnen

doen teghen de politie des landts niet ghesondicht hadde

,

dat hij nochtans evenwel nae den regie cristelicker liefde

met zijnen broeder niet ghehandelt heeft; verclaert hier

beneven als tanderen tijden, dat hij noint last en gaf, tar-

rest up de bursse te doene, ende, als het daer ghedaen

was, zo was hij drouve daerom, versouckende hier up

ghehoort t'hebben Passchier Lamoit , die tarrest dede doen

als soliciteur, ende, zovele het de satisfactie belanget, sub-

mittert hem dienangaende inde consistorie, de welcke

1) Buyckvet, Kil.: abdomen.

2) De pagiuatuur vau het H. S. is verloopen.
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gheordonnert beeft, sondaeghe van de stoele af te condi-

ghen de naevolghende forrae:

„Daer es een broeder met naeme etc, die eenen anderen

broeder heeft opentlick doen arresteren, zonder te vooren

ghebruyct t'hebbende zodane christelicke middelen , als de

ordene der kercken ende de christelicke liefde verheys-

schen, waer inne vele broeders vererghert zijn gheweest.

Hierover voor consistorien vermaendt, heeft zijn schuit van

herten bekendt ende bekeudt noch bij dese , etc."

Lamoit beclaechde zich van Cueninck, van dat hij hem zijnen Lamoit ende Cac-
niuck versoenen.

mantel nam tzijnen huuse ende vele smadighe woorden gaf.

Andwoorde Cueninck , dat hij versochte een quitantie t'hebbe-

ne , die hem Lamoit weygherde. De consistorie beede partien

ghehoort , oordeelde dat Cueninck met rechte zijn quitantie

versochte, doch versoenen zoude over injurieuse woorden,

t'welcke ghedaen wierdt in presentieu der dienaren. Beloofde

Cueninck oock, dat hij Lamoit niet molesteren en zoude van

de reperatie van zijn etc, ofte om schade ende intereste.

Mr. Jan Ynghelram es ontboden voor consistorien ende Ynghelram, weder

wederom vermaendt als hier te vooren fo. 113. And- mi'ttert hem den

woordde Ynghelram als hier te vooren, hoewel hij een pri-
^°^*"^-

vaet persoon zij , nochtans zo was dese zaeke een rema-

nent zijnes voorgaende publicquen dienstes , die hij van over

12 jaren bediendt heeft. Zeijde voorts: dewijle hij ziet dat

de consistorie voortprocedert met hare vermaninghe, niet

jegheustaende hij versocht heeft, dat zulcx mocht ghestae-

ket worden , so gheeft hij hier voor andwoorde up de ver-

maninghe : zo de broeders achten , dat se wel procederen

,

dat se daer inne doen, zo se voor God ende den superin-

tendent meeiien te veraudwoorden ; dan es hij te vrede, dat

het Coetus handele van zijn scrift des 20"" July, submit-

terene hem dienangaende int oordeel des zelves, om alle

erghernesse te weeren , salvo zijn recht van appelle tot ten

E. Superintendent. Zecht oock, dat hij niet kan zien int voor-

seyden scrift yet onrechts geschreven t'hebbende.

15*
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Vermaninghe an Passcliiei' Vermote 1), ontboclen voor consistoiïen, wierdt ver-
rascbicrVciiiiole. iii, tt t-» *t tit-»

maendt over danclachte van Herry rapé. Andwoordde ras-

scliier up de puncten hem voorghelesen, dat hij die ont-

kende. De consistorie zeyde hem , dat se informaetie nemen

wilde, ende belastte hem om dese ende meer andere zaeken

donderdaghe weder te commen.

Afvraghendercoü- De dionaers versochten van elckanderen verclaringhe up

Gottfridi etc. het scrift, bij D. Gottfrido ende ethcke an den superin-

tendent ghepresentert
,
„uut name van t'ghesontste pert der

ghemeinte", zo se screven, om te wetene of yemandt van de

consistorie sich hilt voor eene van dat ghesontste pert. Een

yder verclaerde, dat hijt voorseyde scrift ende de hande-

linghe Gottfridi metten zijnen desavouerde.

Barth. Sylu. Rad. Soen. Cueninck. Reene,

fol. 122. Garcy. Frem^. Dormael. d'Herde.

Actum den 12en Octobris s'Donderdaechs.

Haiidciinge met Passchier Lamoit es anderwarf vermaendt gheweest over
rasscliiir Lumoit. -,

^ tt t» -vt j. i • j.
•

de zaeke van Herry rapé. Voorts zo was de consistorie

anghegheven , hoe dat hij , als soliciteure van Jan Lamoit

,

Jan de Cueninck op opene bursse hadde ghedaen arreste-

ren, t'zijnder schade ende schande.

Ten tweeden dat hij voor een quade costume hadde de

luyden somtijts secretelick inde oore te bijten ende inju-

riën an te zegghen, t'welcke hij daernaer voor ghetuughe

versaekende was.

Ten derden hadde ghesecht, dat in thien jaeren gheen

schadelicker predicant voor de kercke hier in Lonnen com-

men was dan Mr. Joris Sylvanus^). Andwoordde Passchier:

angaende de zaeke van Pape, dat hijs hem ghedrouch in

de consistorie 3). Angaende dander 3 puncten, ende eerst no-

1) Dezelfde als Passchier Lamote. Cf. p. 225.

2) Volgens Te Water dezelfde als Georg Vibotius. Cf. p. 3.

3) Ghedraegheu in de consistorie, voor: in het zeggenscap der

consistorie.
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pende tarrest, ende heeft gheen last ghegheven t'zelve up

de bursse te doen ende t'zal contrarie bij den officier be-

vonden werden. Tweede: ontkende zulcx warachtich te zijne.

Up t'derde: versochte te weten waer ende jeghen wien hij

zulcx gheseit hadde. Andwoordde de consistorie, dat zulcx

gheschiet was te Colchester in zijn ziecte, van waer de mare

hier gheconimen ende overal ruchtbaer gheloopen heeft.

Bekende Passchier gheseit t'hebbene van schadelicheden up

dese wijse: „als dat de kercke in beter vrede ende standt

was voor de compste Sijlvani , dan nu" , maer angaende zijn

leere en heeft daervan niet glieroert. Ende es oock hiertoe

te meer ghedronghen gheweest, overmidts de lasteringhe Mar-

guinae over D. Gottfridum, den welcken hij Passchier voor

een vroom predicant houdt. Dese zaeke es hier mede ver-

draghen tot een anderen dach.

Verscheen voor consistorien Sara Ravets, versouckende SaraRavetspresen-

j , ^ T 1 • 1 1 teei't schultbeken-
te weten de causen, waerom zou der ghememte voorgne- nino-he te dotne.

stelt was gheweest. Andwoordde de consistorie:

Eerst, omdat se de particuliere vermaninghen der die-

naren niet heeft willen annemen.

Ten tweeden, niet willen verschinen voor consistorien,

alsse daer verdachvaert es gheweest.

Ten derden, datse ghetraut heeft, onordentlick , buuten

weten ende wille der consistorie, ende zonder behoorlicke

ghecertiorert te zijne van toverlijden van haren eersten man.

Ten vierden, datse huer eenen langhen tijdt van den

kerckendienst ende nachtmael onthouden heeft.

Hierover van den dienaren neerstelick vermaendt, heeft

hare schuit bekendt ende belooft satisfactie te doeue, naer

ordonnantie der dienaren. De consistorie heeft hiermede

de saeke verdreghen tot ghelegene tijdt.

Lijnken van den Kiele bracht noch voor eenen tuughe: Noch een tuyche

Mr. Jan Oudejans, Cyrurgijn, dewelcke attesterde, dat hij ^6^X16^.
'^^ "^^

tweemael in haer gheselscap gheweest hadde, ende nyet

onbehoorlicx an haer ghesien. De consistorie heeft huer
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voor andwoorde ghegheveu: dewijle se gheen behoorlicke

tuychnis van eeneghe lidtmaeten der ghemeinte voortghe-

bracht hadde, dat men in onse ghemeinte alleenlick d'uut-

roupinghen doen zouden, ende dat se voorts trauwen zoude

in hare parochiekercke , naer behoorUcke uutroupinghe al-

daer van ghelijcken ghedaen. Daernaer, zo ze haer stich-

telick droughe, ende totter ghejneinte commen wihle, men

zoudtse admitteren. Dit heeft Lijuken anghenomen, ende

belooft zo te doene.

Actum 15en Octobris 1570;

Aiineminghe Pe- Pioter de Bert es anghenomen ghevveest tot een visiter-

in (e Bert.
j^^,. ^,^^^ ^j^ ^iecken, van over 14 daghen, dat es van den

1^^ Octobris, up twaelf schellinghen de weke, duerende

dese gaige tot dry maenden nae tupzegghen van zijnen

dienst. Ende, zo hij sterfve hierentusschen, zal zijn huus-

vrauwe de gaige ontfanghen, dry maenden naer zijn

doot, — behoudens, de 3 maenden, als hy niet en dient,

oft overleeden zal mueghen zijn, dat de gaighe maer 10 sch.

fol. 123. de weke en zal zijn.

Anghevea Tliiery. Loys Thiery gaf an, hoe een broeder met name Wil-

lem Boesdonck, schoelappere , bereet was te betaelen 3 ê§

10 scli., die hij der ghemeinte van over 6 jaren van ghe-

leendt ghelt sclmldich was, — versouckene derhalfven -de-

zelve Thiery, (l;it de consistorie een quitantie screve; hij

woude tgeldt ontfaen, om daermede te betalen de huus-

huer Bavtholdi. Wierdt hem gheandtwoordt: dewijle hij

bekende, dül)ligaetie van den voorscreven Willem ende

meer dierghelickeu onder hem thebbene, dat hij altijts

ontfanglien zoude dat hij conste, ende tzelve in rekeninghe

bringhen up tguene, dat hij zecht an der ghemeinte ten

achter te zijne. „Ende zo de debituer an ons compt , wij

willen hem wel anzegghen, dat wij hem ter causen van

de schuit nemmermeer molesteeren en zullen, midts dat

se voor onsen tijdt ghemaect es".
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Actum 19<5ïi Octobris 'sDonderdaechs.

Franchois Baillys ende Franciscus Simoens , een broeder Versoeninghe Si-

1 ,.... 1111 , • • moens met Baillys.
deser gnememte, zijn met elckauderen versoent m consis-

torien, van etlicke injurieuse woorden ende twiste, onder-

linghe gheresen. Franchois Simoens beloofde te verclaren

voor zeker ijngelschen, zijn ghel)iieren, dat hij Baillys, met

quader cause „dief" gheëeten had.

Jan Heindricx, van Mechelen, weduware, ende Martijn- Jan Heiodricx

ken , weduwe van Michiel de la Royere , versoucken hare
gj^jgj dela^Royere

huwelicxsche uutroupinghe ; dewelcke, naer behoorlicke ^^''*°"*^''^" "^^ hn-

welicke.

examinaetie ende de verclaringhe , bij hem daer up ghe-

daen, gheaccordert wierden.

Vertoochde Thomas Soen , hoe Mr. Alderman, de sherijf De communicae-

deser stadt, ghebeden hadde, dat men met de excommu-
„iiesteit.

nicaetie van Poortman niet voortvaren zoude , want hij

groot leedtscap bewesen hadde. Etlicke broederen versche-

nen oock met hem in consistoriën, ende versochten desghe-

lijcke. „De consistorie, up hope van beteringhe , heeft de

saeke laeten differeren, om hem noch voor een tijdt te be-

prouven," ordonnerende daerentusschen hiervan een vercla-

ringhe te doene an de ghemeinte sondaeghe naestcommende. fol. 124.

Actum den 22^^ Octobris Sondaechs.

Verscheen Marguinas met Marten van der Zanden ende Beclach Mar-

jan Godtschalck, vertooghende, hoe dat Claude Dotignys
^J^J^^^f;///"^^^^

ende Jan Clercx voor iustitiën als ghetuughen gheroupen Dotignys.

zijn gheweest in Kiel-HalU), uaer se opentlick gheattestert

hebben in een saeke , in de welcke sij de waerheit ver-

zweghen ende derzelver grootelick te cort ghedaen heb-

ben. Haerlieden depositie was dese. „Wij betuighen hier

voor God ende t'recht , dat ons bekendt es , dat Jan de

Cueninck ontfanghen heeft van Jan Lamoit 9 fë Sterl.

ende daerup betaelt heeft in 2 diversche payementen

1) Guildhall.
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10 sch." Nu, zij wisten wel, op wat tijtel de Cueninck

t'ghelt van Lamoit ontfaen hadde , namelick niet in zijnen

privee name, maer om te bescicken uut name ende om

daffairen van de ghemeinte, — t'welcke zij daer verzweghen

;

item, hoe dat Cueninck de 10 sch. betaelt hadde bij

laste van de consistorie ende van den kerckenghelde

,

t'welcke zij oock verzweghen , zodat haerlieden depositie

anders niet mede en brachte, dan dat Cueninck de pen-

ninghen in zijnen priveën name ontfaen , ende daarup in

die qualiteit betahnghe hadde beghinnen doen, t'welcke

valsch ende contrarie der waerheit was. Nu, dewijle de

fül. 125. voorscreven anghevers met meer andere jeghenwoordich

zijn gheweest, daer zulck gheschiede, zoo hebben se, in

quytenisse harer conscientien , Clercx ende Dotignys hier-

over vermaandt, hemlieden vertooghende , hoe dat se hier-

mede teghen t'neghenste ghebot ghesondicht hebben. Na-

melick hierin, dat se de waerheit onbehoorlick verzweghen

hebben, hemlieden zulcx bewijsende metten Cathechismus.

Ende dewijle zij gheen ghehoor hebben willen gheven,

noch haer faulte bekennen, zo brenghen zij zulcx an't

consistorie , te wetene Franciscus als anghevere , ende

dandere twee als ghetuyghen.

Actum den 26^11 Octobris s'Donderdaechs.

Vermaninghe an Hans Stel es vermacndt gheweest van tpoinct, staande

fo. 113, ende voorts van ghesecht thebbene teghen Bar-

tholdum ende anders dienaers , datse tyranniclick met

hem ghehandelt hadden, procuruersche wijse etc. met meer,

andere ongheschicte propoosten. Bekende Hans , dat hij

iniurieuselick ende te heet jeghen Bartholdum ende andere

ghesproken hadde , doch en wilde gheenssins bekennen
,
qua-

lick gheseit thebbende, als hij gheseyt heeft, dat hem de con-

sistorie onrecht anghedaen heeft, ende maintenert dat zo noch

warachtich te zijne. Es laeten gaen tot een andere tijdt.
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Gottfridus Wingius , met Ynghelram ende Saai
,
gheven Gottfridus cum

suis gheven an te

ghen Franciscum.der consistorie an , hoe dat Francisco Marguina upghelecht ghen^FrTndscui

^'

es gheweest bij Commissarissen , dat hij hemlieden vuldoen

zoude van sodane insolentien, als over hem voor dezelve

Commissarissen betuucht waren, ende dat tusschen dien

tijdt ende Michielsmesse
,
„ende zo Franciscus zulcx niet

en dade, dat hij in vanghenessen zoude moete gaen." Dit

gaven se an , zeyden se , omdat het avontmael anstondt

ende de consistorie zien zoude , wat se te doene hadde

,

zonder nochtans hiervan eenighe scriftelicke acte oft bewijs

te tooghene.

De consistorie heeft Passchier Lamoot upghelecht ver- Schuitbekeanin-

ghevenesse te bidden Herry Pape van de injurien hem ^Jit.

anghesecht, als fo. 121, ende te verclaren, dat hij van

hem niet en weet, dan duecht ende eere, ende beloven

voorts, hem te wachten, meer derghelijcken te doene.

Dits gheeffectueert gheweest bij Passchier in consistorien

,

present Pape, die daermede tevreden was, behoudens dat

het voorts gheschiedde in presentie van de tuijghen, die pre-

sent waren, als daer injurie ghesproken was. Passchier was

voorts vermaendt van de zaeke Sylvany, daarinne hij hem

bekende mesgaen thebbende , zo vele de forme belangde.

Hendrick Haelman , van Mazeick , ende Mayken , weduwe Hendrick Hael-

van Lodewijck Manteau, versochten huere gheboden om te trauwen/

trauwen. Tuyghen Denys Volckaart ende Jacques Ie Mineure,

dat Hendricx vrienden in t'huwelick bewillichden. Hendrick

beloofde oock, hem te laeten onderzoucken van zijnen

gheloove ende ter ghemeinte te commene Saterdaeghe

naest. Dienvolghende accorde.

Claude Dotignys es vermaendt gheweest over de zaeke Vermanmghe an
''

,

°
. ' Dotignys.

anghegheven 12 j. Andtwoorde Dotignys „zo men hem

in t'recht voorder ghevraecht hadde, hij zoude voorder

ghetuucht hebben, jae zoude voorder ghesproken hebben,

hadde hij niet belet gheweest van Cuenincx Procuruer."

Verclaert oock als voor God, dat hij hier in gheen malitie
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ghebruuct en heeft. Es besloten, dat hij dit verclaren zal

in consistorie voor danghevers, ende voortan hem voor-

sichtelick draeghen in t'doen van den eed, zo hij daertoe

fol. 126. meer versochte ware.

Actnm den 28en Octobris Saterdaeehs.

SchuUbekennin- Joos Bauwens es vermaendt gheweest van dat hij , met
gheJoosBauvvens.

ggj^gj-^ zustere van hier ghetrocken zijnde, in t'pausdom

sich begheveu heeft te trauwene, waermede hij zijn ghe-

loove, jae Christus zelve verzaekt heeft. Bekende Joos

van herte zijne schuit ende zeyde , daerover boete ghedaen

t'hebbende in de secrete ghemeinte te Gendt ; was oock

bereyt hier boete te doene naer ordinantie van den con-

sistorie. Es gheordonnert , als morghen openbare bekente-

nesse te doene voor t'nachtmael, met verclaringhe van der

zaeke ende weder anneminghe naer t'oude ghebruuck.

Huusvrauwe Verscheen Margriete , d'huisvrouwe van Jacob Koort

,

Koort approbert beffhcerende den vrede te approberen ende voorts metter
den vrede. ° ^

ghemeinte te communiceren. Es gheaccordert.

Actum den 298n Octobris 1570 Sondaechs.

Gillis de Langhe Grillis de Langhe , dict Bockelioen, vermaendt van dronc-
vermaendt. kcuscap , Ontkende dronckenscap begaen thebbene , ende

stelde hem onghescictelick an met woorden ende g&stiën,

als of hij noch droncken gheweest hadde, ende was belast

zondaeche weder te commen.

Handelingiie Cornelis de Vos ende Margriete van de Eertbrugghe

,

CmnelTa^de' vór hadden sich ghedraghen ende anghegheven als ghetraude

persoenen ende begheerden ter ghemeinte gheadmittert

te zijne , ende overmidts de dienaren ghewaerschuut waren

van hemlieden tinformeren, of de voorseyde twee oock

warachtelick ghetraut waren, zo hebbense den voorseyde

Cornelis ghevraecht in de mannieren naer volghende. Of

hij oock ghetraut was ? Andwoorde Cornelis : jae. Vraechde

waer? In de St. Jooris Kercke tAndtwerpeu. Vraechde
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wanneer? Andtwoorcle: over een jaer en half. Vraeghde

wie wasser bij? Anclwoorde: zijn zustere ende hare ol-

ders. Hierup noch naeder ondersocht ende vermaendt

up zijne conscientie, oock ghedreecht, zo de contrarie

bevonden wierde, dat men hem der hueverheit overlee-

veren zoude, bekende, dat hij niet ghetraut en was, maer

dat se alleenhck elckanderen secretelick belooft hadden,

begheerende hierinne den raedt der consistorie te vol-

ghen. tAdvys es: datse naer al de vrienden over beede

zijden bescriven zullen ende attestaetie crychen, dat se,

voor dien tijdt datse in Ynglandt quamen, vrij waren; item

dat Margrietens eerste man overleeden was, ende daer-

naer raedt.

'sDonderdaeghe 2en Novembris.

Wierdt ghedeliberert metten diakene up de zaeke Arnoldi

Stuer, maer niet diffinitive besloten.

Sondaechs 6^^ Novembris.

Mr. Jacob Saai, versocht gheweest hebbende over te Saal lecht over

leveren in handen deser consistorie het privilesium , den '° l^an'^fn deser
^ ° ' consistorie t pre-

uudtlandtschen ghemeinten , binnen dese stadt van Londen , vilegium bij Cue-

1 1 1 •• ^ 1 1 1 1 ,• 1 1 /-i 1 Tl ninck Eduwaidt
ghegheven bij wijlen den doorluchtighen ende Grodtsalighen verleent, etc.

Prince, ende ghegheven in handen der dienaren, die tzelve

in huer bewaerenesse hebben; .... ende int secreet der

consistorie upghesloten. fol. 127.

Romboult van Kersbeke, ende meer andere broederen, Advijs der con-

vertoochden, hoe hemlieden zeker legaten ghegheven zijn ^i^fferent"^'^'^^^^'^

gheweest bij der huusvrauwe van Cornelis van Diinghere,

ende hebben dezelve verheischt van Joncheer Jasper Sul,

executeur van den lestamente , diese hemheden gheweyghert

heeft. Sul, hierup ontboden, leyde over zeker auctenteycque

briefven, sustinerene metten inhouden van dien, onghe-
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houden de voorseyde legaten te ghevene. De consistorie,

beede partien ghehoort hebbende ende de voorseyde scrif-

ten ghezien, verclaerde, dat se niet en verstondt, dat de

legatarissen naar trecht van desen lande ghefundert waren,

zonder nochtans yemant te willen prejudiciëren, die met-

ten rechte zijn zaeken zal willen vervolghen.

GheaccordertAn- Anthouy Kcthelc versochtc te mueghen trauwen in een
thonij Kethele te ..,,,, , . , .. , .. ,

,

tniuwe in een ijn- ijnghelsche kcrcke, overmidts zijne ende zijner bruut goe-

ghelsche kercke.
^q^q^^ q1 meest over zcc hgghen, ende dat de vrienden

over beede zijden zulex zeer versocht hebben. De consis-

torie, hierup ghedelibereert hebbende, ende ghehoort Tho-

mas Soenen, die verclaerde , wel wetende dat zulcx der

vrienden ernstich versouck was, heeft hem zijn versouck

gheaccordert.

Veimauinghe an De wcduwc vau wijlen Herman, de Schoemakere was in

manTe Schoenma' ^^ Mynoris , versouckende te trauwen met een jonckman
^^^^- van buuter gemeinte. Es vermaendt gheweest, eerst den

zelven jonckman uut haren huuse te doen gane, omme

alle erghernesse te mijden. Ende ondertusschen zal de

consistorie vernemen naer den jonckman, ende zonderlinghe

informatie nemen up zeker dachten , over hem ghecommen

,

namelick: ofse warachtich zijn. Ende daernaer zal men

adviseren wat voorts in de zaeke van noode wesen zal.

Actum 9 Novembris 1570, 'sDonderdaechs.

siosse contra Angaende zeker different, tusschen Remeucx Slosse, hem
'"*' segghende voocht van de weese van Willem de Pottere,

ende Hubrecht Elinck, anghebrocht an consistorien, bij

denzelven Remeucx. Dewijle hij gheen behoorlick bewijs

doen conde , van dat hij voocht gheset was van de weese

,

so heeft de consistorie haer de zaeke afghedraghen.

Bastiaen Duerhof Bastiacn Ducrhof heyscht Pieter Verhaeghe 9 sch. Pie-

coiitra Verhaghe. ^gj, verschijnt, kcndt de schuit ende belooft te betalene

binnen 6 weken na Kersdach.
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Passchier Fluerken gaf an, hoe de weduwe Verslote hem Passchier riuer-

1^^^l^c>l^^ l ni, ken beclaecht de
zeer schandehck heelt ghedaen arresteren, up voller borsse, ,^eduwe siote.

voor 5000 sh. sterl. Item , eenen Bastiaen Lauwers , wiens

huusvrauwe hiermede verscheen, voor 1000 sh., dat al

zonder eenich fundament oft redenen, ende oock zonder

eeneghe voorgaende waerschuwinghe ofte Christelicke ver-

maninghe. Versouct haer opontboden thebbende , ende

datse hiervan Christelick vermaendt zij ende boete doe.

Advise: te doen compareren op Sondaghe.

De dienaers hebben Arnoldo Stuer voorghehouden zeker Angaende Ar-

. .
noldo Stuer.

puncten in tcorte ghetrocken uuten mformatien, die tzijnen

laste ghehouden waren, anghaende zijn luxurieuse ende

schandelicke conversaetie , up dewelcke hij gheandtwoordt

heeft naer uutwijsen der scriften ende proceduren, hiervan

a part ghehouden ende ghescreven. Ende daermede es de

zaeke noch vererghert. ° '

Actum den Tien Novembris 1570 Sondaechs.

Maffdalena , huusvrauwe van Kaerle Penninck , ende Tuyehnis contra
°

. ,
de weduwe Her-

Zoete Cornelissen, beide zusters deser ghemeinte, in de man Wolfaert.

Minoris wonachtich , verclaren hoe daer ghister avondt een

groot ghetier ende beroerte gheschiedde totter weduwe van

Herman Wolfaerts , ende dat Magdalena daer henen ghinck

om te weten , watter schuulde , ende zach de twee jonghers

die ten huuse wonen, waerof den eenen der weduwen

brudeghom es, onderhandt vechten ende elckanderen slaen,

den eenen hebbende eenen stock , den anderen eenen

pongaert. Vraechde Magdalena, watter schuulde, jeghens

de weduwe , dewelcke huer quade woorden gaf ende smeet

huer in huer aensicht. Zegghen beyde de voorseyde zus-

teren , dat het dickmael te doene es , dat mer zulck

ravot houdt.

Arendt de Brune , costere , es bij der consistorie ver- Arendt, de cos-

maendt gheweest over zeker onordentlicheit bij hem be-
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ghaen , in Augiisto lestleden , daerof ghementionert es

,

hiervooren fo. 103.

Emanuei be- Versclieen Emanuel Demetrius, vertooghende als tanderen

nen , zo hi o'ver
bijden , hoe dat hij hier versocht heeft te versoenen metter

8 of 9 maeuden ffhemeiute over zeker excommunicaetie over hem shegheven,
versocht heeft. ^

_

o o ^

8 ZO 9 jaren gheleden. Heeft versocht an die van de

voorgaene consistorie , die de zaken ghewezen hebben

,

acte van zijnder excommunicatie ende die niet connen

crijghen. Versouct derhalfven an de consistorie, dat se

voorseyde acten vordere ende hem wille laten zien, op

dat hi wete zekerlick, hoe verre hij hem in dese zaeke

te versoenen hebbe , ende onderwerpt sich daerover den

oordeele der consistorie.

Es hier gheadvisert gheweest, dat men D. Gottfridus

ende de voorgaende consistorie opontbieden zal jeghens

Donderdaeghe , ende hemlieden oplegghen , over te bringhen

alle de stucken ende de papieren der kercken, concerne-

rende de saeke, diese onder hen hebben, want se de con-

sistorie van doene heeft om ghewichtighe oorsaeken; ende

Emanuel was voor andwoorde ghegheven, dat de consistorie

metten eersten, dat mueghelick werdt, in de zaeke zal

handelen.

H. Diericxt ver- Hans Diericxt versochte andwoorde up zijn angheven
souct voortghanck huwcUck met Margricte, weduwe Hendrick Wulfaert. Wierdt
te mueghen mette "

weduwe Herman hem gheandtwoordt , hoe hij gantsch overcommen en was

met Jan Coucke, zijnen meestere, over zeker onghetrau-

wicheid hem ghedaen. Item, hoe hij noch ghistren ghe-

vochten heeft met zijnen medegheselle ten huuse van de

weduwe, zo over hem es ghetuucht gheweest, om welcke

oorzaeke de consistorie als noch in t'huwelick niet con-

senteren en conste. Verclaerde Hans , dat hij zijnen

meestere te vreden stellen wilde, ende excuserde tfaict

van ghisteren, zegghende, dat men hem hadde willen

ghewelt doen binnen zijne huuse met eenen poingaert,

zo dat hij ghedwonghen was, hem te verweren. De con-
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sistorie riet hem , dat hij hem absenteren zoude uuten huuse

ende houden hem abstrac van de weduwe, om alle ergher-

nisse te weeren. Ende zo hij zulck dade ende hem eenen tijd

eerlick droughe, alsdan wouden tbeste metter zaeke doen. fol- 129.

Actum den IG^n Novembris 1570.

De weduwe Verslote, vermaendt over de clachte bii AdtwoordVer-
' slote up tangheven

Fluerken anghegheven over 6 daghen als fo. 127 , andt- Fiuerken.

woorde, dat Fluerken huer in Guyl-hain) angheseit heeft,

dat se eene meineedighe hoere was, met meer andere

iniurieuse woorden , waer of zou kennesse ghenomen heeft.

Ende omdat hij daerin persisterde, heeft hem ghedaen

arresteren , om ghereparert te zijne van huer eere. Tander

arrest es om ghelijcke oorsaeke. Wierdt Fluerken afghe-

vraecht , of hij hem der zaken halfven int oordeel ettelicker

mannen, die de consistorie deputeren zoude, wilde sub-

mitteren, ende Bastiaen Lauwers daertoe oock verwillighde.

Andwoorde Fluerken, dat jae. De weduwe Verslote nam

dach van deliberatie tot Sondaghe.

Wierdt gheëffectueert tbesluyt, bij der consistorie Son- De consistorie,,,,,, , .

," i-i verheischtdebouc-
daeghe lestleden ghemaect , anghaende toverbringhen van ken enda scriften

de boucken ende scriften der ghemeinten. Verschenen I"",-^*^?
^"^^^^ ^"'

" derlinghen.

D. Gottfridus, Claude Dotignys, Jan Lamoit, Jacob Saai,

Jan Ynghelram ende Franciscus Marguinas, ende gaven

voor andwoorde up tversouck der consistorie: eerst de

voorseide Franciscus , dat hij de begheerte der consistorie

naecommen woude , zo verre hi yets onder hem hadde. Al

dander zeyden , dewijle dit een ghemeine zaeke was , zo

wilden zij met elckanderen spreken onthier ende Son-

daeghe, ende absolutelick andwoorde gheven ten lancxsten

Dyssendaghe. Replicerde de consistorie, dat men sich

hier niet vele te beraeden en hadde met ymandt el, noch

dat men hier gheene ghemeine zaeken voorwenden conde

,

1) öuildhall.
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dewijle daer maer één consistorie was, die de ghemeene

zaeken toequamen. Derhalfven was tversouck der consis-

torie anderwarf, dat een yder bijsonder opbringhen zoude

tguene dat bij onder bem badde. Ende zo daer eenegbe

meer bevonden wierden, scriften ofte papieren onder bem

bebbende, dan zijlieden die nu versebenen waren, die

zoude de consistorie oock anspreken.
Yngheiram pre-

y^^ j^^ Ynffbelram presenteerde der consistorie een scrift,
senterde een scrift o i ?

angaende de san- twclcke zij voor dit mael uut zcker consideraetie annam

,

tentie des Coetus. i , i • ,• i -n i i i • i

zonder tzelve m consequentie te willen laeten bringben,

volgbende de voorgbaende besluyten bier up gbemaeckt.

De summa daervan was , dat bij presenteerde , zijn scbult

te bekennen over zijn scrift des 20^^ July, daervan Maen-

daegbe lestleden sententie gbegbeven was bij tCoetus, in

dese vougben: namelick dat bij gbeerne zo vele faulten

bekennen , boeten , ende beteren wil , als bem uut Gods

woordt gbeleert zal connen worden beboorlick te zijne.

Wierdt bem gbeandwoordt , boe dat bij wel gbeboort

ende verstaen beeft, wat sententie de Coetus over

bem gbegbeven beeft. Daerentusscben wilt de consisto-

rie de zaeke bedencken, ende bem tzijnder tijdt and-

woorden,

betaifn^he^^'^^""'^'
Verscbeen Willem Toggbe , versouckende als tandere

tijden betalingbe van zijnen pretense verscboten penningben.

Wierdt bem gbeandtwoordt : zo vele de penningbén be-

langde , die bij zecbt gbeleendt tbebbende ande voor-

gbaende consistorie, die en conde baer dese consistorie

alsnocb niet andragben; maer angbaende tvoijaigbe van

Noorwicbs, in bet ondersoeken etc, daer wildense met-

fol. 130. ten eersten in voorsien.

Actum den IQen Novembris 1570.

Andwoorde Artys Gbccraert Artjs ende Jan Clercx zijn bij den consis-

gaende toverieve- torie vermaendt gbeweest, gbelijck als buere medegbenooten
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Donderclaedie lestleden vermaenclt waren , over te leveren ren der scnften
o ende boucken.

in handen der consistorie al sulcke monumenten , boucken

ende papieren, als zij, of eenich huerer, onder hen hebben

mochten van den tijdt dat se tsamen in dienste gheweest

zijn. Gaven voor andwoorde, dat se sich refererden an

de andwoorde, die hare medeghenooten gheven zouden,

dewijle , zeyden zij , het een ghemeine zaeke was.

Verschenen D. Gottfridus, Saai, Dotignys, Ynghelrara , ^^j. g^^g^jg^jj^'^^^gj

Lamoit; verclaren anderwarf als Donderdaeghe lestleden, ^ottfridocum suis

over de boucken

dat hare zaeke eene ghemeene zaeke es. Item , hoe se ende scriften etc.

eene zaeke teghen dese consistorie hebben anghelecht, om

dewelcke te proberen, zij de boucken ende scriften, diese

onder hen hebben, van doene hebben; even, zo se zegghen,

als een kassier, die zijne boucken behouft, om zijn reke-

ninghe te doene jeghen de guene, diese controlleren wil;

ende en connen derhalven niet bevinden, dat der consis-

torie versouck behoorlick zij.

Item, zeyde Ynghelram, hoe dittoeghaet, ghelijck als in

de Nederlanden, daar Ducq Dalve de waepenen afneempt

van degene, die hij voor rebellen noemt, ufdat se sich

teghen hem niet verweeren zouden; zo doet dese consis-

torie oock , hoewel , secht hij , hi den dienaers bij den Ducq

Dalve niet en wilt ghelijcken, want hij hemlieden dickmael

voor rebellen heeft ghescholden.

Item , Saai zeyde , dat D. Gottfridus gheen privaet per-

soon en was, maer was noch een dienaer, want hij noch

Christelick, noch ordentlick, noch wettelick bij der con-

sistorie ghesuspendert was gheweest.

Item, D. Gottfridus zeyde, hoe hij versocht heeft ette-

licke acten of proceduren uuten consistoriebouck , an-

gaende zijne zaeke, ende zijn gheweyghert.

Wierdt hemlieden bij der consistorie gheandtwoordt

,

datse wel wisten , wat de consistorie an hemlieden versocht

hadde, ende datse up tzelve versouck zouden willen andt-

woorden cathegoricós. Angaende haere beschuldinghen,

16
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hier inghevoert, zoude de consistorie daarup aadwoorden

tzijuder tijdt.

Hierup hebbense generaliter verclaert , dat se achtten

bilHck gheandtwoordt thebbenne , ende bieden hemlieden

an , zo se te cort ghesproken hebben , tzelve te beteren

ende zo se qualick verstaen, beter te willen leeren.

Es hemlieden dan wederom bij de consistorie gheandt-

woordt, dat se persisteren bij haren eersten versoucke.

Item , dat men differerde up hare lieschuldinghe te andt-

woorden, om contentiën te eviteren: doch, anghezien sij

daermede niet tevreden zijn, zo verclaerde de consistorie,

dat hare redenen , noch met Gods Woordt , noch met bil-

licheit en bestondt. Als namelick, dat se beweren willen

dat hemlieden de boucken ende ghemeene scriften der

kercken zouden toecommen, om in hare custodie te be-

houden, up tpretext van zeker querele, diese hebben

fol. 131. teghen tconsistorium.

Item , D. Gottfridus de waerheit te cort dede , als hij

zeyde versocht thebbene, extract van der proceduren van

sijne saeke, ende dat hem zulex gheweyghert was.

Item , dat Ynghelram valschelick de consistorie beschul-

dichde, ende Saai een vooroordeel streeck van eender

zaeke , die in questien hinck voor den E. Superintendent

,

van al twelcke hemlieden de consistorie vermaende ende

waerschuwde , dat se sich bedencken zouden hoe trouwelick

ende christelick zij met het consistorium handelden. Hier

jeghens hebbense wederom met vele ende langhe redenen

ghereplicert. Eyndelinghe, naerdiense de consistorie langhe

ghemolestert hadden
,

presenteerden derzelve een scrift,

ghecommen van den Superintendent , zo se zeyden. De summe

daervan was, dat Mr. Wats, archidiaken, uut name des

E. Superintendeudts de dienaers adverteerde, hoe dat de

zelve Superintendent dese weke begheerde te hooren ende

kennen van den gheschille tusschen de consistorie ende

D. Gottfridus ende ettehcke anderen, ende met eenen
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oock van de controverse, die daer es aengaende den

consistoriebouck ende scriften, ende dat hij daerom oock

de boucken tot hem heeft ghelast te bringhen, updat hij

daervan zien mach wat in de zaeke te doene zij.

Hierup es hemlieden gheandtwoordt : zo se eenvoldelick

hadden willen handelen, ende de consistorie van vele

moyte ontlasten, datse metten eersten dat scrift zouden

overghelecht hebben, waermede al dese onnoodighe pro-

poosten ende altercatien hadden benomen gheweest; waer

inne oock de consistorie achtede dat se gantz onbillick

deden. Ten surpluse, angaende tscrift van Wats, namen

dat van herten aen, dewijle zij de saeke zelve in meynin-

ghe waren tot den E. Superintendent te refereren.

Actum 23eQ Novembris 'sDonderdaechs.

Verscheen D. Gottfridus, verclarende, hoe hem Sondae- Gottfridus ver-

ghe onder andere was angheseit, dat hij de waerheit
ten^endeVopiën.''

spaerde: want hem weygeringhe zoude ghedaen gheweest

hebben van de acten, etc. Ende nochtans es warachtich,

dat hij sommighe copien ende acten versocht heeft, die

hem gheweyghert zijn. Doch anghemerckt de consistorie

schijnt nu zulcx te ignoreren, zo es zijn versouck, dat

hem de consistorie wille leveren de naervolghende stucken:

Ten 1^^, dacte, inhoudene doorzaeke zijnder suspensie.

Ten 2^^, al dacten, die in den gantschen handel ghe-

schiet zijn.

Ten Seu, dandtwoorde, die etlicke perticuliere broede-

ren ende diakenen ghegheven zijn gheweest, als zij quamen

vraeghen naer doorsaeke zijnder suspensie.

Ten 4en, een scrifte, afghelesen up den nachtmaeldach.

Ten öen, de scriften, van etlicke broederen der consis-

torie anghegheven, angaende dese zaeken.

Wierdt hem gheandtwoordt : Anghezien de saeke zo verre

beleedt es voor den E. Superintendent, als dat hij de per-

16*
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tien dese weke verhooren wil, zo en es de consistorie

van den advijse niet, eeneghe acten te ghevene, noch co-

piën van scriften, — het waere oock eensdeels niet doen-

lick om de cortheyt des tijdts — maer zo verre men daer

eeneghe prueve behouft met acten voor den Superintendent

te doene, zo voor deene als dandere pertië, den bouck zal

fol. 132. (jg^gp 2;ijn jeghenwoordich, tot behouve van een yders recht.

Coenraet Jans- Coenracrt Jansscns, van 'sHertogenbosch, ende Mayken
S6D GIIqG u6 WG"

duwe Jacobs, ver- Digiiies, wcduwc van Pieter Jacobs, van Berghen up den

iTcken^"
*^ ^""^^' ^oo^^j vcrsochtcn te mueghen trauwen, ende hare uutrou-

pinghe thebbene metten etc. Ghezien zeker briefven van

consente, ende ghehoort huerlieder beyder verclaers, es

hemheden tversouck gheaccordert.

Vermaninghe an Margriete, weduwe van Herman Schoemakere, vermaendt,
de wed. van Her- °

man.indeMinoris. als hier te vooren, fo. 127; item, over de clachte fo. 128,

namelick datse de consistorie onghehoorsaem es ghebleven

van de 2 jonghers, die thueren huuse woonden, te doen

verhuusen. Item, dat se een andere zuster in huer aen-

sicht ghesmeten heeft, die se quam waerschuwen over tru-

moer ende ghevecht, datter binnenhuuse gheschiede.

Vraechde, wat de consistorie hierover van huer ver-

heyschte. Wierdt huer gheandtwoordt, dat men huer zulcx

ansegghen zal, dewijle het nu laete es om up de zaeke

te termineren. Daerentusschen , dewijle huere uutroupin-

ghe in de ijnghelsche kercke begonnen zijn, datse daer-

mede voortgae.

Franciscus bringt Franciscus Marguinas, volghende tversouck ende be-

lonsistorie^etiicke
lastinghe van de consistorie, fo. 129, bracht over in han-

stucken ende co- (Jen derzclvcr 9 stuckcn, die hii onder hem hadde sichtent
piën.

den tijdt dat hij in dienste was, ende zecht, daervan eenen

inventaris onder hem behouden thebbene.

Versouck Yn- IJnghelram versochte, dat de consistorie haer debuoir
gierami.

woude docn, om hem te helpen ande sententie des Coetus.

Item, dat hem bequamelick ghewesen worde, waerin hij

ghefailliert heeft, ghelijck hij bequamelick zijn scrift met
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sectien ende littren ghestelt heeft. Gheandtwoordt, dat

de consistorie zijn versouck den Coetus angheven wil.

Actum 26eii Novembris Sondaechs.

Verscheen Mr. Cornelis van der Maze met Elysabeth

Hubertsen, ijnghelsche, versouckende hare gheboden om Cornelis Ver-

te trauwene, dewelcke hemheden gheaccordert zijn ghe- "^^^^ ™^* ^'^'^•

weest, naer behoorlicke ondersouck etc.

De consistorie heeft Arnoldo de Brune, costere, belast

de naevolehende puncten: ,'^1 consistorie

ffhcGit QGii costcrc

Eerst, dat hij alle predicatiedaeghe ende consistoriedae- een ordonnantie,

ghe de clocke behoorück stellen zoude naer de clocke van

de bursse.

Ten -2eii, in alle predicatien hem te hondene achter den

predickstoel, ende alle gheruchten van honden oft kinderen

zien te stillene.

Ten Sen, dat hij alle consistoriedaeghe hem in de kercke

vinde, toeziende dat er niemandt omtrent de consistorie

en horckei), ende daer blijvende zo langhe als die van de

consistorie daer zijn.

Ten 4eii, dat hij gheen water en bringhe an den pre-

dicstoel om te doopen, tenzij dat hij twoordt hebbe van

den minister oft een van den ouderlinghen.

Ten letsten, de bancken in goede ordene altijt stelle

ende de kercke vaeghe, zo hij tot noch toe ghedaen heeft.

Andtwoordde Arnoldus, dat hij met al dese conditien

niet anghenomen en es, doch was te vreden zo men hem

zijnen sallaris augmenteren wilde.

Actum den 30^^^ Novembris 'sDonderdaechs.

De consistorie heeft Arendt de Brune angheseit, datse

van der advijse niet zijn meer te gheven dan 4 fè st.

Ende zo hii de conditien, hem ten voorleden daghe voor- Bevestinghe der
'' ordinantieu van

der consistorie.

1) Horeken, Kiliaen: auscultare.
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ghehouden, daerup niet annemen woude, men zoude naer

eenen anderen zien, Andtwoordde Arendt, dat hijt up die

fol. 133. conditiën annam.

Angheven Cubi. Joannes Cubus , diakene , ende onlancx een schole op-

gherecht hebbende, om frantzsch ende latijn te leerene,

versochte an de consistorie tuychnis te willen draghen van

de naevolghende puncten:

Eerst, dat hij wel meer schoolkinderen begheert, dan

hij aireede heeft, ende datter hem wel meer behouven,

zoude hij zijn huus onderhouden.

Ten tweeden, dat hij ghesinnet was voortan in gheen pest-

huuse meer te gane, om visitatien ofte andersins te doene.

Ten derden, dat zijne assistent van hem niet en zal

scheeden, ten waere duer aermoede, dat hemlieden de

schole niet en conde beede onderhouden. Versochte

Ten 4eii ontsleghen te zijne van zijn diakenscap, updat

hij zijn schole te beter mochte bedienen. Uut dit an-

gheven zijn zeker woorden ende diiïerenten gheresen tus-

schen Cubum en Jan de Cueninck, dewelcke ter neder

gheleit zijn gheweest met pacificaetie ende handtghevinghe

,

ende hebben beyde belooft van de zaeke niet meer te rep-

Cueninck, ghe- pene. Ende dewijle Cueninck in dese handehnghe hem on-

zfja^fouUen.^

*^°
gheschictelick drouch, met uutloopene redenen ende on-

ordentlicke anghevinghen , zo es hij daerof vermaendt

gheweest, ende heeft zijne schuit bekendt. Cubo es an-

ghesecht gheweest, dat de consistorie tuychnis ghevenzal,

van tguene hiervooren bij hem verclaert, tallen tijden als

dies van noode werdt.

Sarasijns ende Nicolas Sarasijns ende Tanneken , weduwe Jan Coppius

,

Coppms versouc-
„g^yg^ ^^ \^qq ^2it SC sich ten H. Eestaudo begheerden te

ken te huwehcken. o ' o
^

beghevene, ende versochten het ghemeene ghebet in son-

daghe naestcommende , ende binnen 8 daghen daernaer

haerlieden 1^ uutroupinghe. Wierdt hemlieden haerlieden

versouck bij den consistorie gheaccordert.

Waterman ende Michiel Waterman, van Zwollen, ende Gheertruyt Gheers-
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sen , oock van Zwollen , brochten over bescheit van huer- Geertruyt. Accor-

lieden vrienden, om te mueghen trauwen, zo hemlieden te
p)^„^ije^'^'

"' '^°"'

vooren belast es gheweest. Accordere de eerste uutroupin-

ghe Sondaeghe naest.

Verschijnt Jan Holboom; gheeft te kennen dat hij van Angheven Jan

over dry jaeren uut Vlaenderen ghevlucht es, om tbeel-

debreken ende tvolghen der predicatie, ende heeft zijn

huusvrauwe met 3 kinderkens te Ghendt ghelaeten. Te

Sincxenen lestleden heeft hij gheboelleert met een ynghel-

sche ghehuwede vrauwe. Daernaer, indt belijdeuesse des

gheloofs voor tletste nachtmael ghedaen, heeft hij sich ter

ghemeinte begheven ende es mede ter tafele des Heeren

ghegaen. Sdaechs daernaer es hij in gaen ligghen van

de pocken, waerof hij nu met Gods hulpe ghenesen es.

De diakenen hebben hem behulpich gheweest om den cy-

rurgijn te betalene, ende zal noch huerlieden assistentie

moeten versoucken; ende overmidts dat diversche broede-

ren ontsticht zijn vuyt zijn voorghenomde boosheit, zo

presentert hij hem voor consistorie, ende es te vreden sodane

bekentenesse te doene, als hem de consistorie zal upleg-

ghen, om de voorseyde broederen weder te stichten. Es

gheadvisert, zijn ghetuyghen te hooren, die voor hem tuych-

den, als hij in de ghemeinte quam, ende daer naer raedt. fol. 134.

Actum den 3^"^ Decembris Sondaechs.

Artys du Guesnoy , Michiel Carten , Joannis Floris , Rau- Tuychnis contra

wels Ghelewaert ende Aernoult Herman, alle werckghesel- ^^/^''^ ^^„^^"S^ie,
' ° siet 10. 126.

len in den dienst van Gillis de Langhe , tuyghen angaende

denzelve Gillis, huerlieden meestere, dat hij metten dranck

somtijts bevanghen wordt, maer tzelve comt meer vuyt

crancheyt van herssenen dan overvloedicheyt van drancke.

Want het gheschiet wel , dat hij maer smal bier en drynct,

ende dat noch weynich, ende schijnt daervan droncke te

zijne. Zegghen etlicken huerer, hem somwijlen vermaendt
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thebbene, ende dat hij zijn faulte bekende somwijlen, en

somwijlen wilde geenssins bekennen, dat hij bij drancke

gheweest hadde.

Vermaninghe an Hier up es GilHs voor consistorie ontboden ende es
Gilles; zijn schuit-

i, i , .. i , .

bekenninghe. eerstmael vermaendt gheweest van zijn ongheschict spre-

ken in consistorien als blijct fo. 126.

Ten tweeden, dat hij hem voortan wachten zoude van

eeneghe erghernesse metten dranck te gheven. Hier over

heeft hij zijn schuit bekendt , zo voor consistorien als voor

dandre broederen , ende belooft , voortan hem te mijden , zo

zeer het mueghelick werdt. De broederen zijn oock ver-

maendt gheweest discretie te ghebruycken int vermanen

ende te ghedencken de leere Pauli : „De ouden vermaendt

als vaeders".

Andries Beele Andrics Bccle, die tuychnis ghegheven hadde over Jan

boom zie fo. 133. Adclboom , als hij totter ghemeinte quam , es gheëxami-

nert gheweest voor consistorien ende belast , Donderdaeghe

wederom te commen om breeder ondervraecht te zijne.

Actum 7ea Decembris 1570 sDonderdaechs.

Jan Verpoest Jan Vcrpocst met Jacquemyne Vereist versochten, sich

v°erelstve?s"o2en
^^'^ ^- Ecstande te bcgheven , ende begheerden Sondaghe

te huweiicken. talghcmeine ghebet ende van dan in dry weken hare eerste

uutroupinghe. De vrienden over beede zijden verschenen

ende consenteerden int huwelick; ende dienvolghende haer

versouck accorderen.

Item, Fransciscus Franssiscus Otscn, jonckman , out 31 jaren, met Tan-
Otsen met veuve , t i t i i j • i

Jacob Janssen, nckcn, veuve JacoD Janssen, mesmakere, versochten sich

ten H. Estande te begheven, ende hare eerste uutrou-

pinghe Sondaeghe naestcommende , die hemlieden gheac-

cordert es.

Marcus Ghee- Marcus Ghecraerts , schildere , beclaechde eenen broeder,

jDuvde.
^''^^''^' ^et name Jacques de Duvele. Wierdt hemlieden afghe-

vraecht, ofse hemlieden beede submitterden onder toordeel
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der consistorie , anghezien de saeke civil was , ende dat oock

Marcus van de ghemeinte niet en was. Andwoorde Jacques

dat jae. Marcus begheerde daerup eerst zijnen broeder,

die de zaeke meest anneghynck, te bescriven.

Actum lOeu Decembris Sondaechs.

Hans de Brune, filius Arendts, ende Mayken Lockmans, Hans de Brane

van Hasselt , begheven sich ten H. Eestande , ende ver- ™^„g_
^^

soucken huere gheboden. De vaeder van Hans verscheen

mede ende consenterde int huwelick; ende de dochtere

hadde te vooren eenen brief gheëxhibert , van hueren

vaedere ghescreven, van ouder date, waerin hij verclaerd,

dat hij te vreden was, datse trauwen zoude met eenen

godzalighen jonckman, doch evenwel hadden se anderwarf

hueren vaeder bescreven. De consistorie heeft huere ver-

souck gheaccordert ende naederhandt om zeker inghevallen

zwaricheit de saeke noch uutghestelt. Te weten, om dat

Hans vermaendt zijnde van zeker ongheschictheit ende on-

christelicke propoosten, bij hem ghesproken, zijn schuit

niet heeft willen bekennen; waervan breeder ten naevol-

ghende consistorie daeghe ghesproken werdt. fol. 135.

Den diakenen es vertoocht gheweest bij de consistorie, Vertoochen dea

, , . Il' T 11 1 1
diakenen om pen-

hoe dat voormaels hier zodane ghebruuck es gheweest , ninghen etc.

als dat alle buutengaven, te weten van testamenten ende

anderssins, die ghegheven waren totten armen oft totten

dienst ghedeelt waren, half en half, te weten d'een helft

totten dienst , ende dander totten aermen. Welck ghebruuck

,

al was het voor eenen tijdt naeghelaten, de consistorie

gheenssins en wilde gants laeten interrupteren , maar

tzelve weder oprechten alst van noode zijn zoude. Ende

te dien opsiene versochten alsnu van den diakenen vifchtich

guldenen van de testamenten, diese onlancx zeer vele

ontfanghen hadden, omme dezelve 50 guldens te employe-

ren tot onderhoudinghe des dienstes, die bij faulte van
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dien groote schade gescepen ware te lijden, etc. Den

diakenen hebben dach ghenomen om tandworden Son-

daeghe naestcomraenden.

Hemheden es anderwarf oock ghecommunicert 'gheweest

de zaeke Arnoldus Stuer, ende de forme der voorstellin-

ghe, die de consistorie gbemaect hadden; dewelcke zij

oock approbeerden.

Actum den 14en Decembris 'sDonderdaechs.

Hans stel ver-
Hans Stel CS bij advijse der consistorie noch eens bin-

accordert mette ^en ontboden, om de saeke fo. 125 ghementionert, ende
consisloriG

daerover noch eens vermaendt, dewijle het Nachtmael an-

stondt. Andtwoordde Hans, dat hij sichtent den voorseyden

tijdt sich stille ghedraghen ende van der zaeke niet meer

gheroert en hadde, ende voortan oock zo doen wilde.

Daermede de dienaers te vreden waren.

Brune zijn ver- Hans de Brune versochte anderwarf zijne uutroupinghe,

dert etc.^

^^^'^^^-
qj^ ^qj^ gijn anghevangen huwehek voort te gane. Be-

kende zijn schuit van dat hij in consistorien teghen de

dienaers ghesecht hadde „dat se voor zijn ziele niet te

zorghen en hadde". Item, „dat hij hem zelven alzo hoo-

ghe achtede, als de dienaers in huerlieden ampt, dat mer

meynscheück vernuft dreef" etc. Beloofde voorts openbare

schultbekenninghe te doene, zo men hem overtuyghen con-

' de, dat hij dusdane oft andere ghelijcke irreverente pro-

poosten buuter consistorie, in de kercke, oft elders ghe-

sproken hadde. Hierup es hem zijn versouck gheaccor-

dert, ende es besloten de tuughen tondervraeghen.

Wed. Herman'3 Verscheen de weduwe van Herman in de Minoris, bereet

zijnde nae te commen tguene dat de consistorie haer op-

legghen zoude; waervan men breeder zien mach foliis 127,

128 en 132. De consistorie heeft haer gheordonnert, schuit

te bekennen van onghehoorsaemheit, twelck zou presente-

lick dede. Daernaer es belast, in presentien van 2 auderlin-

bekent schuit.
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ghen haer schuit te bekennen in de Minoris van de ontstichtin-

ghe, diese daer ghegheven heeft, ende voorts te versoenen

mette guene , diese geërghert heeft ; twelcke zou oock annam.

Arnoldus de Brune, costere, es voor consistorien ont- Vermaninghe an

,, , T, -, 111J.1 !•• Arendt de Brune.
boden ende vermaendt van de naervolgnende stucken, bij

hem zeer erghehck begaen Sondaeghe lestleden, als hij

met zijnen zone in consistorien was.

Ten eersten, als de consistorie zijnen zone vermaende

van etlicke zijne feylen in zijn presentien, updat hij, ghe-

lijck een goed vaeder schuldich es, zijnen zone oock waer-

schuwen zoude, ende vermanen hem met reverentie de

vermaninghe der dienaren an te nemen ende nae te com-

men, zo heeft hij, in stede van dien, zelve teghen de die- fol. 136.

naers int generalen ende perticuliere met vele leelicke, scara-

pere woorden, scheldinghe ende lasteringhe, oproerische

wijse uutghevallen, zegghende onder anderen: „dat de die-

naers partijdich waren, dat se faveur en jonstei) droughen

die se wilden". Item, teghen Fremault: „ghij ende noch

meer andere die hier zitten, snijt mij ende mijnen zone

de keele af, ende wees also met zijn handt an zijn keele

zeer ongheschictelick". Item: „fij u, wat es mijnen knecht,

es hij een schelme , een dief? dat men hem achter een

carré gheessele dan". Dit al met sodane bulderinghen

ende uutroupinghe , dat de gantsche kercke in roere was.

Doorsaeke was, zo voorseyt es, omdat men zijne zone

vermaende van dat hij dickmaels onstichtelick, thalver

predicatie, uuter kercke ghijnck, ende grootelick suspect

was van met drijnckerie ende gheselscap om te gane.

Ten tweeden, uuter consistorie vertrocken zijne, heeft

nyet ghecessert van roupen ende quaet spreken in de

kercke, beroerene alle de guene dier jeghenwoordich wa-

ren. Zo van ghelijcken oock dede zijn huusvrauwe, die

hierover oock ontboden es jeghen Sondaeghe.

1) J ons te, gunst.
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Ten derden, als hedent ghevraecht zijne, wie dandere

waren, die hem ende zijn zone de kele afsneden, ghelijck

als hij gheseyt hadde dat Fremault dede, wilde se niet

noemen, maer zeyde: „tzoude wel eens uutbersten". Dit

heeft de consistorie voor een valsche beschuldinghe ende

lueghene gheacht, ende dat hij haet ende nyet int herte

drouch.

Ten vierden, ghevraecht, waermede hij bewees, dat Fre-

mault hem de kele afsneet, ende wat tuychnis hij daer-

over brachte naer den reghel Pauli , andtwoordde Arendt

;

„de gantsche consistorie, dewelcke ghehoort heeft dat Fre-

mault zeyde teghen Hans de Brune: „men doet u niet zo

ghij verdiendt hebt", twelck was hem zijnen name ende

fame benemen, ende consequentelick zijn kele afsnijden, etc.

Hierover heeft hem de consistorie, ten eersten, bestraft

als een lueghenaer; want Fremault teghen den voorseyden

Hans anders niet en zeyde dan: „men doet u meer dan

recht oft ghelijcke was" , angaende tconsenteeren van zijne

uutroupinghe , die hij versocht hadde. Ten anderen, al

hadde Fremault zo ghesproken als hij zeyde (dat neen),

nochtans en was sulex gheen faemroovinghe, noch kele-

afsnijdinghe, want het gheschiedde in consistorien. Der-

halven was hij hierin te houden als een calomniateur ende

valsch beschuldigher van eenen auderlinck.

Ten vijfden, zo affirmerde D. Bartholdus, dat hij int

huuswaert gaen den voorseyden Arendt met zijne huus-

vrauwe hoorde achter straete gaen, al sprekende van zijn

ongheschicktheit, in consistorie begaen, hem dies beroe-

mende, ende zegghende: „hoe hebbicse daer ghehadt; ick

hebse terdeghe huerlieden male ghevult; men moet't hem-

lieden zegghen, ende ick zalt hemheden zegghen, noch

beter zegghen"; ende dierghelicken propoosten meer, ende

noemde uutdruckelick Hercules Fremault ten diverschen

stonde , twelck hij zo luyde riep , dat ment de strate over

hoorde.
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Hierup Arendt ondervraecht zijnde, zeyde, hoe dat hij

eenen pot wijns was gaen drijncken, als hij imter kercke

scheet, ende en was niet ghedachtich dat hij dien wech

ghegaen was , dien Bartholdus zeyde. Over al dese began-

ghen erghenisse es hij vermaendt gheweest , openbare schult-

bekenninghe te doenen, zo oock van ghelijcken over der-

ghernesse bij den diakenen anghegeven , foliis 103 en 128,

ende hem te beraeden hierup onthier ende Sondaghe. fol. 137.

Actum den 17^° Decembris Sondaechs.

Jan Davelu met zijnder huusvrauwe binnen ontboden, oavelu cum uxore.

wierdt vertoocht, hoe dat de dienaers verhoort hadden,

datter oneenicheit was tusschen hemlieden. Item, hoe de

vrauwe sichtent Paesschen ter tafele des Heeren niet ghe-

weest en heeft. Andtwoordde Davelu, dat zijn huusvrauwe

vele dinghen doet zonder zijn weten, als leenen ende bor-

ghen an deen ende dandere, zonder weedergheven , twelcke

oorsaeke es van huerlieden oneenicheit. Wierden bij den

dienaers vermaendt, Christelick te versoenen met elckande-

ren, twelck zij deden. Ende zo velen de bijsondere er-

ghenisse anghijnck, diese met ontleenen ende onbehoorlick

borghen anghebrocht hadde, daerof zouden de dienaers

bijdertijdt oock ordonneren.

Verschenen de diakenen, ende gaven voor andtwoorde Andwoorde der

up tversouck van de consistorie, den lOen deser maendt

ghedaen, datse van gheenen zinne en waren de consistorie

eeneghe penninghen tot onderhoudinghe des dienstes van

den aermenghelde te leenen.

Pieter Bogaert beclaecht Cornelis Janssen, in huwelick Piet Bogaert con-

1 1 1 T T T rz 1 T> i T • tra Corn. Janssen.
nebbende de weduwe van Zegner Bogaert, die zijne zone was,

van tachterhede van 14 guldenen. Cornelis met zijnder

huusvrauwe, hierup gheëxaminert, zegghen, datse van gheen

schuit en weten. Ende dewijle Pieter zecht gheen prueve

thebbende, wordt ghelesen niet ontfanghelick.
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Actum 2ieQ Decembris 'sDonderdaechs.

Anthuenis Ashe De dienaers, in consistorie bijeenghecommen zijnde, was

onderteekenen des hemlieden angbesecht, dat Antbonius Asbe, voortijts au-

scrifts teghen den (Jerlinck deser gbemeinte, zeer zieck was, ende dat hij
auderlinghen.

begbeerde dat etKcke van den auderKugben bij hem com-

men zouden. Dienvolgbende zijn gbedeputert gbeweest

Thomas Soen ende Jan de Cueninck, dewelcke, wederkee-

rende, deden rapport an de consistorie, hoe dat Anthuenis

den auderbngben verghevenesse badt van al dat bij jegben

hembeden mocbte mesdaen hebben, ende zonderlingben

anghaende bet bescbuldingscrift , den E. Bisscop van Lon-

den, onsen Superintendent, ten laste van den auderlingben

,

over zekeren tijdt ghepresentert , twelcke hij met sommigbe

andere bewillicbt ende onderteekendt badde, ende dat up

tzeggben ende inductie van twee broederen, die hem tzelve

scrift anbrochten, bem doende te verstane dat bet inhou-

den warachtig was. Biddende, dat bem de auderlingben

zulcx wouden vergbeven, ende hem commen visiteren in

zijn ziecte. De gbedeputerde andtwoorden, datse versekert

waren van al baer andere metbroederen, datse gbeen quaet

ghevoelen van hem en badden, ende datse wel gbenoucb

wisten dat hij door persuasie van sommigbe, ende niet uut

sich selven, de beschuldingben gbeapprobert ende onder-

teekendt badden, etc.

Besluyt in de zae- Angacndc de zackc Arnoldi Stuer, daer hebben de die-

ke Arnoidus Stuer.
^^^^^ ^^^ ^^-^q ende diversche stonden mede besicb gbe-

weest, zo om doorconden texamineren, als om Arnoldum

te vermanen ende de waerbeit uut zijnen monde te crij-

ghen, zo men breeder zien mach bij den scriften, daervan

ziine rustene in consistorien. Eyndebngbe hebben de die-
So MrArnoldus .,,.-, ^ ... ir-

metter kercke re- nacrs besloten lu de zaeke , naer uutwijsen van zeker lorme,
concihert, 7,0 moet

j^^ gbeïuserert, dewelcke Arnoldo voorgbelesen es
hij met eenen ghe- ö ' °

nouch doen van de gbewecst ende hem angbesecht dat Sondagbe zal der ghe-

foiiis 79i 89 en 92. meente vercondicht worden.
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Volcht dezelve forme de verbo ad verbum:

„Cbristelicke Broeders ende Zusters!

„U. L. zij kennelick, hoe dat daer es een broeder, met fol. 138.

name Arnoldus Stuer, die hier tandere tijden opentlick in

de ghemeinte ghepredict heeft ende daernaer, bij advijse

der consistorie ende diakenen, ghecommittert es gheweest,

om de ziecken van der peste te visiteren ende troosten.

Ende overmidts daer vele ende diversche dachten quamen

an de consistorie over den zelven Arnoldus, voornemelick

angaende zijne oncuysche zeden, pooghinghen ende woor-

den, die hij alomme bruyckende was, zo omtrent ghehu-

wede als andere vrauwenpersoonen , so es de consistorie

ghenootsaect gheweest hem van den avontmale te zegghene

,

ende bovendien hier up te zegghene de voorseyde dienst

van de ziecken te visiteren ende eenen anderen in zijn

plaetse te stellen. Daerentusschen zo heeft de consistorie

noch broeder naer de waerheit van de angheghevene dach-

ten vernomen, ende bevonden, zo wel bij ghenouchsaem

tuychnis, als bij zijn eyghen kennisse ende verlijdt, ten

verscheyden stonden in consistorien ghedaen, dat hij een

persoon es van oncuyschen aerde, mannieren ende con-

versatie.

„Ende hoewel hij over etlicke puncten bij hem bekendt,

presentert beteringhe ende boete te doene, naer ordonnantie

der consistorie. Nochtans anghezien hij van oudts mette

voorseyde vuyle sonden besmett es gheweest , de welcke in

hem als noch niet verstorfven en es met zijnen ouderdom,

noch oock ghebetert mette schultbekenninghe , die hi een jaer

ofte bet gheleden, om ghelijcke zaeke openthek in de ghe-

meinte ghedaen heeft. Eyndehnghe, ghemerct de dienaers

als noch gheene ghenouchsame teekenen van warachtighe

boetveerdicheit an hem connen bespueren , so en hebben zij

met schultbel:enninghe , hem als noch niet connen anne-

men ende totten avontmale des Heeren toelaeten. Maer
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hebben goedt ghevonden, oock bij advyse van gheleerde

mannen , sampt i) den diakenen deser ghemeinte , den zelven

Arnoldum U. L. voor eenen tijdt tot prueve voor te stel-

lene, ende een christelicke waerschuwinghe te ghevene

voornanielick an alle zusteren, datse tgheselscap van den

zelven Arnoldum schuwen, updat se duer zijne oneerlicke

wandelinghe ende oncuysche zeden ende propoosten niet

vererghert ende verleedt en worden, ghedachtich zijnde

der sprueke, Ecclesiastie 13: „Die bij den peke wandelt,

wordter van besmett." Item PauK, 1 Corinthe 15: „Boose

clap verderft goede zeden."

„Daerentusschen vermanen een yder, dat hij neerstelick

God den Heere bidde voor den voorscreven broeder, dat

hij hem die wortel der oncuyscheit eens wilde uuyter

herten weeren, ende dat hij alzo mach afstaen van zijn

oude vuylicheit ende sonden , ende voortan in zijnen

ouderdom der ghemeinte voorlichten in godsalicheit ende

cuyscheit des levens , twelcke, indient gheschiet ende datter

zo goeden rapporten van zijne boetveerdicheit commen,

als dat men merckelick zien mach, dat dese zijne anghe-

fol. 139. boden schultbekenninghe niet uuyt gheveynstheyt , maar

uuyt waere berau des herten spruytende es , so willen hem

de dienaers met gantscher herten nae den woorde des Heeren

weder annemen , als eenen boetveerdighen broeder ende God

den Heere daerover hooghelick dancken. Ende ter contra-

riën, zo hij perseverert in zijne oude vuylicheit ende oneer-

baer wandelinghe, zo werden zij ghedwonghen, hem gantsch

uuyter ghemeynte te werpene, updat van éénen schurfden

scape de gantsche cudde niet besmett en worde, ende

van een weynich zuers den gantschen deessem verdorfven."

Schuitbekeunin- Arcudt de Brunc es anderwarf vermaendt gheweest,

schiet Sondaeghe, als ovcr acht daghen, van de stucken ghementionert in die

Decembris.
^^^^ ^^^ sclvcu dacchs , ende heeft begheert na te commen

,

1) Sampt: in vereeniging met.
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zulcx als fle consistorie hem uplcgghen zoude. De welcke

gheadvisert heeft, om derghenesse ter neder te legghen,

dat hij openbare schultbekenninghe zal moeten doen

,

Sondaeghe naestcommenden : eerst, van dat hij int ampt

der diakenen gheghrepen heeft ende hueren dienste daer

mede in suspititien ghebracht; ten tweeden, vanne groote

beroerte ende belastinghe bij hem in consistoriën ghebruyckt

ende daernaer opeutlick in de kercke.

Actum den 24en Decembris 1570 Sondaechs.

Sententie des E. Besscop van Londen, onsen Memorie,

Superintendent, up de differenten ende gheschillen .,
(T'onguiael

r 7 L O mitsgaders de co-

gheresen tusschen Gottfridum Wingium , dienaer pie, overghesett in

T ^^7- -,. ... , f,
,. Vlaemsche sprake,

(les Woordts, met zijnen anhangheren oite comphcen, alzo die tsamen

ende de Consistorie ; welcke sententie ofte compo- ""y'.*^" pred.ck-
' ^ stoel es ghelesen

sitie de voorseyde E. Superintendent heeft belast gheweest, 24 De-

j, . , ,. T . 1 • T J-- 1 -VT
cembris, rusten int

al te lesen uutten predicstoel m Latijne ende JNe- secreet der consis-

derduytsche, ende ghewilt, dat daermede alle dif-
*°^'^'^

ferenten
,
questien ende gheschillen, tusschen de voor-

seyde partien ontstaen, zouden terneder gheleit

worden, sowel a-ngaende de suspensie D. Gottfridi

als anderssins.

„Edwinus, miseratione divina Londinensis Episcopus,

dilectae nobis in Christo ecclesiae Belgicae salutem!

„Gum nuper ad nos esset delatum, Gottfrido Wingio

,

pastori vestro, dissidium fuisse cum praefectis consistorii,

de concione quadam
,
quam apud vos non ita multo ante

habuisset, eaque re esse factum ut, totius prope coetus

studiis in contrarias partes distractis , ecclesiae vestrae

disciplina periclitaretur , — nihil nos facere posse statueba-

mus, ad eos motus sedandos, oportunius, quam si, pro-

curanda consensione de rebus controversiis coniungendis-

que eorum animis, in quibus initia illius dissidii constitis-

sent, existimationem apud vos utriusque partis tueremur,

Fieri enim non potest, ut aut publicas inimicitias priva-

17
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torum hominum disiimctio non consequatur, aut quibus

de rebus litigent ii, qui ecclesiae administrant , non etiam

caeteri inter se disceptent.

„Itaque cum de homine private queri videremus
,
quan-

tum ei liceret in causa publica religionis , et quale esset

iudicium faciendum de iis, qui extra eos terminos essent

fol. 140. aliquando progressi, quos sibi offiicii sui leges circumscri-

berent, nostrum intercessit decretum, ut ea capita, quae

cum his literis contexuimus (ut nos quidem iudicamus , cum

sacrarum literarum veritate congruentia) , tribus verbi minis-

tris et aliquot ex consistorio vestro selectis probarentur

assensionemque publicam suo quisque chyrographo apud

nos contestatum relinqueret. De privatis vero simultatibus

facile impetravimus
,
quod volebamus ut ab hominibus

,

errore potius et imprudentia quam odio progressis, ut, si

quid peccatum fuerit quia id, publicae concordiae causa

utrinque remittendum censuerint , magis gratulandam vobis

utriusque ordinis convocationem, quam adhibendam animad-

versionis severitatem, existimavimus.

„Quamobrem Wingium vestrum in pristinum locura ita

restituimus, ut in caeteris causis nihil consistorio detra-

liamus, huiusque autoritatem tantam apud vos et volumus

esse et optamus, quanta per instituta Ecclesiae vestrae,

easque conditiones, quas deinceps vobis feremus, potest

esse maxima. Valete in Christo. 23"^ die Decembris

Anno 1570.

Decimo octavo die mensis Decembris et anno su-

perscripto, subscripserunt proximis capitis Gottfri-

dusWingius, Georgius Vibotius, Bartholdus Wil-

helmi , verbi ministri ; Joannes Rotarius , Hercules

Freniautius, Joannes Regius, Thomas Soenen, Li-

vinus de Herde, Lucas van Reenen. Item Joannes

Enghelramus, Jacobus Saluis et Anthonius Ashe.
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1. Privato cuique homini aut plebi absque magistratus

autoritate et consensu publicos Ecclesiae abusus pri-

vata autoritate tollere aut mutare non licet

2. Verumtamen , si quis impulsu Spiritus Sancti huius-

modi aliquod factum aggrediatur, quemadmodum
Phineas, et alii multi factitarunt, illud ad eam ra-

tionem commissum non conderanamus : at singularia

huiusmodi exempla deduci debere in regulam com-

munem , id vehementer pernegamus.

3. Impü, infideles, et Papisticae sectae homines, in

magistratu constituti, sunt a fidelibus pro magistra-

tibus habendi et adgnoscendi, et coram eis fidei pro-

fessio, modo requiratur, facienda.

4. Fidelibus
, ob veram religionem a magistratu in

carcerem vel custodiam traditis
,
per vim aut carceris

effractionem, aliamque quamcunque rationem legibus

patriae non permissam, sese liberare aut aliis eos

ex huiusmodi custodia per vim eximere absque ma-

gistratus autoritate non licet.

Sic subscriptum:

Edwinüs Londinensis.

Sigillatum in cera

rubra, sigillo pendente

duplici cauda. fol. 141.

Up de saeke Sara Ravets, anghegheven foliis 28, 121 Schultbekennin-

en 123, es in consistorien voorghegheven te delibereren s^^e Sara Ravets.

of men se met schultbekenninghe over huere onghehoor-

saemheit, jeghens de consistorie bewesen, totten avontmale

des Heeren ontfaen zal , ofte dat men broeder zal moeten

inquireren angaende toverlijden van hueren eersten man.

De advisen ghedroeghen : dewijle daer gheen tuyclinis es,

dat hueren eersten man noch leeft, ende datter aireede

wel 4 jaren gheleden es datter niet van ghehoort es, dat

men Sara zal laten ter tafele des Heeren gaen, midts

17*
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doende openbare schiütbekenninghe over de stucken in de

voorghenoemdo acten ghementionert. Ende zo men ver-

neempt namaels, dat hueren eersten man noch leeft, zo

zal men voorder up de sake letten.

Actum 27eu Decembris.

Huweiick: Gheeraert Willemssen, van Venlo, weduwaere, ende

Thuenken Hermans, jonge dochtere, van ghetijdigher oude,

gaven an van voorgenomen huwelicke ende versochten

tghebet in de ghemeinte. De consistorie heeft haer ver-

souck verwillicht, naerdien se Rijenier Pastor hierup ghe-

hoort hadden, die goedt tuychnis gaf van Thuenken.

iideu in tie ghe- Pieter van Uden versochte ontfanghen te zijne in de
meiiiteoiitfanghen.

gj^g^g-^^g^ De cousistorie hicrup ghedeliberert hebbende,

ende bevindende, datter gheen dachten commen waren

sichtent de letste andwoorde hem ghegheven, staende fo. 55,

heeft hem belast Saterdaghe te verschijnen metten ande-

ren in de openbare belijdinghe.

Actum SOeu Decembris 1570,

up den Nachtmaelavondt.

iiuwelick. Jacob Jausscn, van Maseick, ende Truijken Hubrechts,

gaven an van voorghenomen huwelick, ende versochten

der consistorie verwilliughe ende de ghewonelicke uutrou-

pinghe. Pieter Boele attesterde dat de vaeder van Truy-

ken hem belast heeft te zegghen, dat hij int huwelick con-

sentert. De jonckman docerde oock van consente zijnder

ouderen. Dienvolghende es haer versouck gheconsentert.

Togghe ende De diakenen verschenen naer costume. Naer de generale
i-astors versouck.

^^^.^ ^^ vraechdeu Togghe ende Pastor, oft Gottfridi lee-

ringhe, sedert dat hij ghepredict hadde den 25 Juny lest-

leden (daer uut de suspensie ghesproten was), bij den

Bisscop gecondempnert was of niet; dewijle daer groote

dispute van was, deen zegghende jae, dander neen.

consi'sto^k.'^
^ ^^ Audwoordde de consistorie, dat haer leedt was dat de
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broederen met soclane vraeghen voorquamen up den nacht-

maelavondt. Ende nietmin, dcv/ijle se ghenouch ghedron-

ghen was up de vraeghe peremptorie tandtwoorden, om
alle suspitien te eviteren , so verclaerde se , in presentie

aller diakenen, dat dit de sententie was van den Bisscop,

die hij mondelinghe sprak, ter presentie van beiden par-

tien: „Daer es over beyden zijden ghesondicht. Ghij, D. Gott-

fride, hebt daerinne ghesondicht, dat ghij uwe broederen

te hoope, zonder onderscheit, verdoemt hebt. Ende ghij-

lieden van de consistorie, dat ghij uliederen minister, zon-

der weten ende advijs van uliederen Superintendent, ghe-

suspendert hebt". fol. 142.

Mr. Jan IJnghelram handt der consistorie zeker scrift, iJ'igiielram pre-

_ ,
senteert generale

duer W'" Togghe, inhoudende een generale schultbekennin- schuitbekenniu-he

ghe over de sententie jeghen hem in Coetus ghegheven,

versouckende daerup ten nachtraale gheadmittert te zijne.

De consistorie zandt hem een briefken te onderteekenen

,

waerbij hij zoude beloven zijn schuit te bekennen, nae de

forme die hem tCoetus prescibeeren zal, ende daerup zou-

de men hem admitteren.

Verscheen Guillame Cocq, verclarene, also hij over ze- Handelinghe
der consistorie met

keren tijdt te vooren noch ghedaen hadde, dat hij be- Guillame Cocq.

gheerde gherust ghestelt te zijne ende te wetene van de

consistorie, of Gottfridus bij den Bisschop ghecondemnert

es gheweest, qualick oft wél gheleert thebbene; ten min-

sten dat men hem daerof zodane bescheet ende andwoorde

gheven zoude, als men den diakenen ghedaen hadde.

Was hem gheandtwoordt, dat de wille van den E. Bis-

scop alleenlick es gheweest, dat men vercondighen zoude

tguene datter Sondaghe afghelesen was, ende dat een yder

hem daermede te vreden handen zoude Hiermede en was

Guillame niet te vreden, ende zeyde uutdructelick, dat hij

in de eeuwicheyt niet uphouden zoude te zegghen „dat de

leere verloren hadde gheweest ende nu behouden". Zeijde

ook ,.dat Mr. Jooris Sylvanus in dat ghevoelen zij ghe-
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weest, als dat men de glievanghenen met ghewelde mocht

uut handen der hueverheyt rucken". Naer vele redenen

ende propoosten meer es hem bij der consistorie anghe-

secht gheweest, zo hij hem als morghen niet beter gherust

ende ghedisponert voude in zijn ghemoet, dat hij hem

houden zoude van den avontmale. Andwoordde Guillame

,

„dat zijn meyninghe was van den avontmale te blijven;

doch, zo hij yemandt te cort ghedaen hadde met woorden

of daet in dese handelinghe, twas hem van herten leedt".

Hij es belast gheweest teender tijdt nae den avontmaele

weder te commen in consistorien.

Versoucken Saai. Verscheen Jacob Saai ; versochte voer hem ende etlicke

andre eenen finale ende absolute andwoorde up haerlieden

anghegheven schulden. Presenteren te dien fyne haerlie-

der boucken ende rekeninghen in te bringhen voor de

consistorie, ende oock voor de notabelen, zoot de consis-

torie goed dynct. Versochte oock over hem ende zijne

medecomplicen copie van tgueue datter bij laste van den

Superintendent Sondaghe afghelesen was. Dit versochte

oock mede Gottfridus.

Actum 7en January 1571 Sondaechsi).

5 Versoucken der 1. De diakenen versochten dat men zoude willen soli-

citeren an den Bisscop om eene generale authorisaetie voor

de jeghenwoordighe ende toecoraende diakenen, uyt crachte

van dewelcke zij zouden mueghen anveerden ende admini-

streren de becommerde sterfhuusen van de ghemeinte,

zonder telcken om een bijzonder sterfhuus een nieuwe

authorisaetie te behouven.

2. Ten tweeden, dat de 2 ghesuspenderde diakenen,

namehck Carpentier ende Artys, in haren dienst mueghen

fol. 143. ghestelt werden, dewijle de kercke hares dienst behouft.

1) Ter voorkoming van verwarring bij het gebruik, is het begin des

jaars met Januari genomen. In het M. S. vindt men natuurlijk nog de

oude berekening tot 25 Maart, die in Engeland eerst in 1752 is afgeschaft.
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3. Ten 3'''^, gheven an, hoe dat 2 ijersoonen elckan-

deren verbonden hebben, up de verbuerte van 700 gg st.

deen den anderen niet meer te betrecken ofte molesteeren

voor wette. Dit verbandt es bij den eenen verbroken;

dander partie gheeft de verbuerte den aermen, namelick

deen helft onse ghemeinte ende dander helft an de fran-

scher ; behaudens , dat de diakenen dat vervolghen thueren

coste, ende, so sij vervallen, es te vreden haere oosten te

rembourseren. Hierover begheeren de diakenen der con-

sistorie advys.

4. Ten 4en, gheven an, hoe dat Pieter de Bert, visi-

terder van de ziecken, naer Cambrigs trecken wilt, ende

heeft zijn huusvrauwe belast alle weke tontfane 5 sch. st.

van de diakenen. 3 maenden gheduerende. De vraeghe

es: wat zij daerinne te doen hebben?

5. Ten öei. Daer zijn zeker broeders in de ghemeinte,

die haere kinderen wel zouden doen leeren, maer hebben

zeer qualick den middel om schoolghelt te betalene. De

vraeghe es: ofse hierinne niet zouden mueghen van de

diaekenen gheassistert zijn, ende dat Mr. Jan Cubus als

schoolmeestere daertoe gherecommandert werde , diese voor

eenen cleenen prijs begheert te leerene.

Andtwoordde de consistorie: Andwoorde.

Up 'tP, dat se noodich vandt sodane eene authorisaetie

te vercrijghen ende daertoe oock debuoir doen wilde.

Up 't2e, daer zal men breeder mettertijdt op letten.

Up 't 3e, de consistorie vindt goed, dat de diakenen

dese saeke mette fransche diakenen communiceren, ende

met ghemeenen raedt ende hulpe de zaeke annemen ende

vervolghen, daertoe de consistorie oock haer assistentie

presenteert.

Up 't 4e, dat men Pieter de Bert de saeke up zijn

conscientie bevele, dewijle hij sodane contract heeft, als

dat hij 3 maenden gaigien trecken moet nae 't afsegghen

van den dienst.
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Up 't 5e, dat de diakenen hierin hare discretie bruyc-

ken. Men zal 't uuyten pre licstoel , in de predicaetie , te

passé bringhen ; vermanen , dat een yder zijne kinderen

ter schole schicke tot ziilcken meestere, als hemlieden naest

woondt ende bequame es; ende zo yemandt den middel

niet en hadde , dat hij de diakenen anspreken wil , — die

zullen tbeste doen.

Audwoorde der Up de twee versoucken Saai, es hem gheandtwoordt
ConsislorieauSanl.

gl^^weest:

Up 't 1^, dat de consistorie mette eerste bequame

gheleghenteit delibereren zal, wat men voor andtwoorde

te gheven heeft.

Up 't 2^, de consistorie vindt gheenssins gheraeden,

eeneghe copie uuyt te gheven, niet meer deene, dan dan-

dere partie.

Andwooide an Up zeker scrift, bij Jan IJnghelram ande consistorie

°
' ghesondeu, duer Willem Togghe, den 4en January, es

Ynghelramo mondelick in consistorien gheandtwoordt, dat

de consistorie verstaet , dat IJnghelram beloven moet

,

simpliciter zijn schuit te bekennen, naer de forme die

hem tCoetus prescriberen zal , oft datse ghedwonghen

souden wesen voorts te procederen met hem, metten eerste

ordene der Discipline.

Pieter Appeie. Verschijnt Pieter Appele; gheeft te kennen, hoe hij

voormaels van deser ghemeinte es gheweest, daernaer

fol. 144. ghewoondt hebbende te Sandtvvich, es hier wederghekeert,

zonder hem totter ghemeynte te begheven, ende den dienst

ende Sacramenten te ghebruyckeu. Voorts zo gaet er zeker

quaet gheruchte achter hem. Begheert ernstelick dat de

dienaers hier naer vernemen , zonderlinghe onder de Fransche

ghemeinte, ende van zulcx als metter waerheit bevonden

werdt, es hij bereet boete ende satisfactie te doene, met-

gaders de ghemeinte gheuouch te doene van zijn voor-

noemde afblijven, ende begheert also wederom met stich-

tinghe totter ghemeinte toeghelaeten te zijnen.
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Ghevraecht, wat gheruchte rlattet was ende waerof,

zeyde dat hij liever hadde, dat ment zelve vername, dewijle

bet kenbaer ghenoucll was. De consistorie heeft bewillicht,

hiier neersticheit hierin te doene.

Actum Hen January sDonderdaechs.

Willem ToffSfhe hadde dickmael versocht betalinghe van 'fogg^e betaelt
°" " ende voorts be-

zeker verschoten penninghen, die hij voor do ghemeinte wesen.

iiutgheleit hadde. De consistorie heeft alsnu zijn billet

overzien en daerin gheordonnert zo bier naer volcht:

Eerst angaende de somme, 11.19.4 fè st,, die hier te

vooren der voorgaende consistorie gheleendt zoude zijn,

ofte uuyt name van de welcke bij die verschoten heeft,

daervan heeft de jegbenwoordigbe consistorie gheen ken-

nesse willen nemen, noch haer datzelve andraghen, maer

beeft Togghe an dïe van de voorgaende consistorie ghe-

wesen , die de voorseyde 11 Ê& st. betalen ende daernaer

tzijn tijdt in haer lieder rekeniugbe bringhen mueghen.

Ende zo vele tsurplus van zijn billet belangt , beloopende

8.14.3 fê st, dat es hem bewesen in de mannieren naervolghen-

de: Eerst heeft hij ontfaen van den diakenen, 2.6.3 ^ st. Noch

van Jacob Hein 3.0.0 f^ st. Hij is ten achter van dienst-

ghelde totter maendt van Januari pass. 1.5.0 fè st.

Voorts zo es hij bewesen tontfane van Jan de Cueninck

onthier ende lichtmesse 2.3.0 66 st., — commende tsamen de

voorseyde 4 pertien ter voorscreven somme van 8.14.3 fë st

Actum 14e" January Sondaechs.

De diakenen waren weder ontboden in consistorien ,
Versouck der

. consistorie an de
ende was van hemlieden versocht als tandere tijden , datse diakenen,

den dienaren wat leenen soude tot opbringhinghe van

huerlieden tachterheden , ende als de dienst te vooren

zoude zijn , men zoude hemlieden huere penninghen weder-

om gheven. Voorts datse zouden hemlieden willen schic-

ken, omme mette dienaers om te gane alle maenden,
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ghelijck men in de Fransche kercke doet. Hierup hebben

de diakenen begheert tsamen te spreken ende andt-

woorde te bringhen Sondaghe naest.

Angaende En- Memorie: dat op ghisteren de consistorie extraordinaer-

g e ram.
j^^j^ vergaederde , om te delibereren up de voorstellinghe

Enghelrami, zo verre hij niet beloven en wilde zijn

schuit te bekennen. EngheLram verscheen , ende nae

langhe handelinghe zo presenterde hij eyndelinghe een brief-

ken, bij twelcke hij beloofde, onder zijn handtscrift, zijn

schuit te bekennen, nae zulcke forme als hem de dry

kercken prescriberen zouden, doch met zeker exceptien

int zelve sijn scriftken vervattet. Aldus zo es de zaeke weder

fol. 145. uutghestelt om metten drie kercken te communiquieren

Actum den 18«'Q January sDonderdaechs.

Vermaninghe au Pauwels de Cueninck es vermaendt gheweest bij den

ninck. dienaers van openbare beganghen dronckenscap , twelke de

wijle hij ontkende, belovene zijn straffe ghewillichlick te

draghen, zo verre als metter waerheit zulcx over hem
blijcken can, — zo es gheadvisert gheweest, de ghetuyghen,

die van der zaeke weten , in consistorien tontbieden

jeghen Sondaeghe per Dormael. Ende alzo es Paulus laeten

gaen mettene vermaninghe , tot dat men hem weder ont-

bieden zal.

Ciachte Sanctes Balthasar Sanctes, diakene, verclaart, wat uujrtstaens
arguinas.

jjejjjjgj^jjg ^q^^ Frauscisco Marguina , waarvan hij hem

submittert int oordeel deser consistorie. Versouct derhalf-

ven eenen dach bestemt thebbene , ende Franciscum opontbo-

den, om zijn saeke an te gheven. De consistorie heeft Dor-

mael belast, Franciscum tontbieden op Sondaeghe, ende

Sanctes alsdan mede te verschinen.

Angaende En- Jan Enghelram es voor consistorien verschenen, alwaer

^ ^ ""' hem ghelesen es gheweest in Franchoysche ende in Duytsche

de forme van schultbekenninghe ghemaekt bij den dry kerc-

ken. Hij es oock langhe ende breedt vermaendt gheweest
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bij de consistorie tot boetveerdicheit ende bekentenesse

zijnder feylen, die liem wederom ten deele angliewesen

zijn gheweest, in zijn scrift des 20en July.

Andtwoordde Enghelramus , dat hij zijne schuit gheens-

sins ghesinnet was te bekennen nae de forme hem voor-

ghelesen, want hij tzelve met goeden conscientie niet

zoude connen doen.

Es besloten, hem dezelve forme noch eens te commu-

niquieren , uutghescreven ende overghesett in Duytsche

,

ende Saterdaghe extraordinairlick te vergaederen, omme,

zijn andwoorde ghehoort , te deliberen , wat voorts in de

zaeke te doene staet.

Actum 21ea January 1570 Sondaechs.

Pieter Pieterssen , in „den Grauwen Hondt", tuychde ,
dat Tuychnis contra

Pauwels de Cueninck in een Quest^), extraordinairlick voor
^^^^^^

Kersdach ghehouden, anghegheven es gheweest voor een

dronckaert ende twistmaeker onder zijn ghebueren. Hierof

zal een Ynghelsman, ghenaempt Mr. Philips, breeder tuychnis

gheven. Es anghenomen bij Soen denzelven te spreken.

Balthasar Santes verscheen teghen Franciscum Marguinas
, Verdrach tus-

hem heesschende de somme van 5 ^ st. 9 sch. in renten.
^^ïlJg^j^',"*''

'^'^'

Franciscus kende de schuit ende beloofde te betalene alle

maenden 5 sch., ende zo hij een maendt in faute bleve,

zo dat deene maendt dander achterhaelde , zoude de schuit

al ghevallen zijn. Dit accepterde Santes ende zijn als over-

dreghen met malcanderen, bij intercessie der consistorie.

Guillame Cocq, in consistorien ontboden, es voorghe- Handeiin-rhe met

houden ende ghevraecht gheweest , of hij noch persisterde Guillame Cocq.

bij zijne beschuldinghe contra Sylvanum ghedaen, fo. 142.

Andtwoordde Cocq, dat: jae. Ende was hem derhalfven

belast, zijn tuychnis op den voet in te bringhen, twelcke fol. 146.

hij dede. Ende bracht voor tuychen: Adriaen Daniels

1) Quest, uog ia het Engelsch gebruikelijk in den zin van: gerech-

telijk onderzoek.
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ende Jacob van Aeken, eertijts ouderlinghen in de secrete

ghemeinte tAndtworpen; dewelcke, versclieydelick gheëxa-

minert, ghetuycht hebben als hiernae volcht:

Tuychois per 1. Ende eerst Adriaen, zeyde: hoe dat hij in een Sy-

nodus gheweest es tAndtworpen, daer diversche predican-

ten waren, ende onder andere Mr. Jooris Sylvanus, daer

besloten was, dat den Christenen vrij stondt, met bepua-

men middel, sonder ghewelt, de ghevanghenen Christenen

uuyt te helpen. Ghevraecht, oft hij Sylvanus heeft hooren

sustineren ofte toestaen tpuuct van de beschuldinghe van

Cocq, andtwoordt: neen.

2. Jacob van Aeken zecht, dat hij oock in den voor-

ghemelden Synodus was, omtrent den jaere 1562, ende

onder andere ministers was daer Sylvanus. Zecht, dat

daer besloten was, up tadvys ende onder de correctie van

die van Londen, Geneven ende Embden, dat men de ghe-

vanghene om de religie der hueverheit mocht uuyten han-

den nemen, tzij met ghewelt ofte upbraeke.

Welck besluyt Hermannus, een van de ministers die in

de Synode waren, daernae heeft helpen tot excecutie stel-

len, int ontweldighen van twee ghevanghenen uuyt handen

der sergeanten, diese nae de ghevanghenes leiden, twelck

hij deposant zelve heeft zien gheschieden tAndtworpen,

omtrent de Vischmerckt. ,-

Ghevraecht, of hij wel weet dat Mr. Jooris zoude ey-

ghentlick ghesustinert ofte verwillicht hebben tpunct, daer-

mede Guillame hem beschuldicht, ofte dat hij tvoorseyde

besluyt in de Synode soude hebben helpen voorderen ende

houden staende? — andtwoordt, dat hij zulcks niet en can

ghezegghen, want al waer het waer, zo es hem zulcx duer

lancheyt des tijdts uuyt memorien.

Guillaume es ghevraecht of hij broeder tuychnis wilde

inbringhen. Hij andtwoordde, dat hem dochte dat hij

ghenouch ghedaen hadde.

Diakenen ver- Dc diakenen hebben verwillicht metten dienaren om te
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ganen , om tghelt van den dienst in te halen , zo an willigheu om te

hemlieden dickmael versocht es gheweest , met protes- n^ers om den pre-

tatie dat sij een maendt ofte 2 prouven mueghen, ende dicantenghelt.

zien oft zulcx zonder schade der ghemeinten zal connen

gheschien.

Hedent in de voormiddaechsche predicatie es der ghe- Angbevinghe no-

meinte angheseit, bij besluyte der consistorie, als dat de g^g jer dienaren,

joghenwoordighe auderlinghen donderdaeghe naestcommende

opentlick voor de ghemeinte rekeninghe doen zullen van

huere handelinghe ende administratie van den ghelde,

datse tot den dienst ontfaen hebben, ende van tguene

datse in de nootlicke affairen der ghemeinte uuytgheleit

ende verschoten hebben sichtent den tijdt datse in dienst

der ghemeinte zijn gheweest. Vermanende derhalven een

yegelick hem ten voorseyde tijde in de kercke te vindene,

om de rekeninghe te hooren ende die te approberen oft

wederlegghen , zo se redenen daertoe hebben. fol. 147.

Actum den 28^" January Sondaechs.

Thomas Soen dede rapport van tguene dat hij verno Tuychnis au-

men hadde van Mr. Phips angaende Pauwels de Cueninck, s^'^^'^.^
P^""'^'^'^'^

^ o Cueninck.

zo hem belast hadde ghezijn den 18 ditto; twelck was, dat

dezelve Pauwels een onghetijdich dronckaert ende beroer-

lick ghebuer es, die quaet regement in zijn huus houdt ' »

ende zijn wijf dickmael smijt.

Donderdaeghe lestleden, 25^^ January, deden de auder- Memorie,

linghen rekeninghe van alle de handelinghe ende ontfanck

van de ghelde , datse totten dienst ende anderssins ontfaen

hadden, ende van tguene datse daer jeghen in de noot-

licke affairen der ghemeinte uutgheleit ende verschoten

hadden sichtent datse in dienste gheweest zijn totten dae-

ghe voorscreven; welcke rekeninghe, bij adviese ende ac-

corde der ghemeinte, gheallouert ende ghesloten es ghe-

weest in de mannieren naervolghende

:
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Eerst:

Slot van de re- De auderlinglien int generale zijn bevonden meer uuyt-
keninghe.

ghegheven thebbene dan ontfaen . . . 22.19.6 m st.

Nota. Daerrust Men es Dom. Gottfrido ten achter ende

re^dfbreêdenrar:
schuldich over een jaer en half, ten ad-

ticuiarisaetie van venante van 30 fig 'sjaers 23.15.0 „ „
deze int secreet

t\ t^ i i t t • i

van de consistorie. Item D. Bartholdo, tot Lichtmesse naest-

commende , als over een jaer ende 9 raaen-

den, ten advenante als boven .... 21. 5.0 „ „

Mr. Jooris, over een jaer en half, raidts

7 fè st. van zeker oncosten inghebrocht

ende gheallouert 21,10.0 „ „

Willem Togghe, van zeker verleet, nae

uuytwijsender acte van 11e January 15701) 2. 3.0 „ „

91.12.6 f8 st.

Actum den 1^^ February sDonderdaechs.

Roze contra Su- Up zckcr different , anghegheven bij Jacob de Roze je-

sanna, weduwe van „}jQQ Susanna, weduwe van Jan de Roze, ziinen zuene.
Jan de Roze. °

.

'' '

es bij der consistorie gheordonnert, nae submissie van

beede partien, ende nae diense Jan Beele, testamenteur

van den overledenen Jan, gheëxaminert hadde, dat Jacob

der voorseyde Susanna restitueren zal zulck als hy van

haer heeft, als namelick: eene manshoet, een lae van een

ghetauwe^) ende eenen korf. Ende, dat ghedaen, dat Su-

sanna hem alsdan gheve 10 sch. st.; ende dat beyde per-

tien hiermede hemlieden te vreden houden, zonder meer

van elckanderen te heesschene.

Yb hel Marselis
Unghel Marselis, weduwaerc, van Bruessele, ende Ca-

rnet weduwe Hilie. therine, weduwe van Joos van Hille, gaven an van voor-

ghenomen huwelick ende versochten haere uutroupinghe

,

fol. 148. die hemlieden gheaccordert waren voor Sondaghe teerste.

1) lu de uitgave 1571, Cf. p. 258, uoot. 2) Weefgetouw.
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Theunyn Baillys, huusvrauwe van Franciscus, es ver- Huusvrauwe

maendt gheweest , datse ghedoocht heeft oneerbaerheit te schTtbekenninghe

gheschieden thueren huuse. Zou ontkende datter faict

gheschiet was; maer bekende qualick ghedaen thebbene,

datse oorsaeke van suspitie daertoe ghegheven heeft, ende

was te vreden haere schuit te bekennen. De consistorie

heeft gheordonnert, haere schuit te bekennen in jeghen-

woordicheit van eenen auderhnck of twee voor de gonen,

diese mette voorseyde daet vererghert heeft, namehck et-

licke van hueren ghebuers; twelck ze annam te doene.

Actum 2^1 February sVrijdaechs,

Lichtmesse.

Jan de Weze, van der franscher ghemeinte, weduwaere, JandeWezemet

ende Janneken Overdaats, van Enghein, zijn gheaccordert
^^^t"^

^°

haerlieden uutroupinghe om te mueghen trauwen.

Twee gheloofweerdighe broeders, Jan Beele en Gillis

Zeghers , tuychen datse wel verzekert waren , dat de vrien-

den der dochtere hierin verwillichden.

Hiervooren, fo. 145, 18en January, staat, hoe dat En- Angaende Eu-

ghelramo lectura ghedaen was van de forme van de schult-

bekenninghe bij den Coetus ghemaeckt, ende den 20eii Ja-

nuary was weder met hem ghehandelt ende was hem de

forme, in duytsche overgheset, voorghelesen. Enghelramus

protesterde bij zeker scrift, dat hij met dese zijne schult-

bekenninghe geen prejudicie doen en wilde der leere van

der overhelt ende van harer authoriteit en officium, ende

van der onderdanen ghehoorsaemheit tot dezelve etc.

De consistorie heeft, om hem alleszins te winnen, de-

zelve suspitie wel willen weren, ende totter forme van

schultbekenninghe ghevoucht zeker clause, inhoudende:

„datse met IJnghelramo angaende de voorseyde puncten in

gheen differentie noch gheschil en hadde gheweest, noch

alsnoch en was". — Aldus ghecorrigeert den 8en February

ghelram.
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an° 1571. Barthold Wilhelmi. — (Welcke clause liem ghe-

lesen ende herlesen was. Ende hij en wister niets toe te

zegghen).

Daernae versochte Enghelramus, dat men etlicke stuc-

ken uuytlaeten ende etlicke puncten ende woorden versoe-

ten zoude in de voorscreven forme, die (zo hij zeyde) te

hart waren , ende dewelcke hij met goede conscientie nem-

mermeer zoude hebben connen bekennen. Ende, dewijle

het zeer laete in den avondt was, jae, al meest 9 huu-

ren, zo es men ghescheyden. De handelinghe wordt ver-

draeghen totten naeste daeghe.

Den 28en January, Sondaechs, verscheen Enghelramus,

ende teekende uuyt, bij toelatinghe der consistorie, etlicke

puncten , totten nombre van 8 , daarinne hij veranderinghe

ende versoetinghe begheerde, alzo men breeder zien mach

bij den ghetranslateerde forme van schultbekenninghe.

Noch actum den voorscrevenen 2^"^ February.

Noch angaende De consistorie gliedeliberert hebbende up de uuytghe-
ng e ram.

teekende puncten IJnghelrami, zo hierboven in de acte,

28 January, ghesecht es, heeft een nieuwe forme bescre-

ven, in dewelcke sij achtergelaeten ende versoet heeft

meest al dat Enghelram begheert hadde, behoudende noch-

tans de substantie van de 1^, om den Coetus niet té pre-

fol. 149. judicieren, up datse hem eenichsins winnen mocht ende

der zaeke een eynde hebben.

Enghelramus es verschenen; hem es lecture ghedaen

van de nieuwe forme, ende ghevraecht, of hij er noch

yet toe te zegghen hadde. Andtwoordde: dat hij niet conde

verclaren, of hijse annam of niet, voor anderstondt, dat

zeker zwaricheden gheslist waren , die hier Sondaeghe lest-

leden invielen, terwijle men dese zaeke handelde; al twelck

hij bij scrifte vervatet hadde. Versouckende, dat de con-

sistorie tzelve lesen ende daerof oordeelen zoude.
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De consistorie heeft hem voor andtwoorde ghegheven,

datse gheen nieuwe zwaricheden verhandelen wilde voor

de jeghenwoordighe zaeke gheslist was, daer men aireede

zo veele ende langhe an ghearbeyt hadde, ende belasttese

hem derhalfven cathegories tandtwoorden, of hij de forme

annemen woude of niet. Enghelramus persisterde in zijn

versouck ende es rlaermede henen ghegaen.

De consistorie heeft voorts besloten, ghemerct zijn on-

behoorlicke handelinghe ende uuytvluchten , dat men hem

der ghemeinte zoude voorenstellen, ende met éénen be-

worpen een forme, om Sondaechs daernaer van den stoel

te vercondighen, inde mannieren zo hierna volcht, van

woorde tot woorde:

„Christelicke Broeders ende Zusters!

„Daer es een broeder, met name Jan Enghelram, die VooistL-llinghe

. .
Englielrami.

m zeel' er zaeken (door weicke met anders dan twist ende

oneenicheit in der ghemeinte ontstaen konde) van over-

lanck heeft blijven wederstaen niet alleene den goeden

Christelicken raedt der consistorie, maer oock het besluyt

der maeudtlicker Vergaederinghen van den dry uuytlandt-

schen ghemeiuten hier, binnen Londen, ende dat met ver-

scheyden onordentlicke middelen.

„Hieraf ten vele ende verscheyden stonden vermaendt

zijnde, zo wel bij den voorseyde dry ghemeinten, als bij

der consistorie ende anderssins int particuliere; ende dat

bij alleden middelen, neersticheden ende lanckmoedicheden,

die den dienaren mueghelick es gheweest te ghebruycken,

om hem tot bekentenesse ende beteringhe zijnder feylen

te bringhen, hoewel hij achter nae den dienaers eeneghe

goede hope ghegheven hadde, dese vermaninghen nae te

commen, zo de consistorie etlicke woorden, die hij achtede

in de schultbekenteuesse te hardt ghestelt te zijne, wilde

een weynich versoeten; twelcke alles de consistorie nae

18



274

zijnen versoucken, om hem te moghen winnen, oock ghe-

daen heeft.

„Dan nochtans heeft hij ten letsten, met onbehoorHcke

uuytvluchten , betoont, in zijne onghehoorsaemheit verhardt

te zijne; zo dat alle raenichfuldighe neersticheden , hiertoe

als vooren angheleit, tot noch toe onvi'uchtbaer ghebleven

zijn, tot groot leedtwesen ende hertgrondelicke bedroef-

nesse der dienaren der consistorie; die derhalfven ghe-

dwonghen zijn, den voorseyden Mr. Jan, onsen broeder, U. L.

voor te stellen, ende Ulieden al te samen te vermanen,

nae heysch Christelicker liefde, die haeren naesten salic-

heit altijt souckene es, den Heere neerstelick voor hem te

bidden, ende oock alle andere bequame middelen van ver-

maninghe uuyt Godts Woord an hem te gebruycken , waer-

duere hij ghebracht mochte werden tot warachtich ghevoe-

len ende beteringhe zijnder feylen, tot lof ende eere Godes

fol. 150. ende stichtinghe zijnder ghemeinte".

Sondaechs 4^^ February.

Nopende Jan Yn- De consistorie vergaderde smorghens voor de predicatié

,

^ ^
^^"^'

om noch eens toverziene de forme van de voorstellinghe

Enghelrami. Enghelram zandt duer D. Gottfridum der

consistorie een scriftken, daerin hij begheerene was , met-

ten dienaers noch eens te spreeken, belovende alle -vlijt

an te legghen omme tot vereeneghinghe te coramen. De

consistorie heeft up tzelve briefken weder ghescreven:

„lek. Jan Enghelram, belove an te nemen zodane forme

van schultbekentenesse , als de consistorie iip mijn versouck

ghemoderert ende Vrijdacghe lestleden mij voorghelesen

heeft, ende dezelve bekentenesse nae die forme te effec-

tueren Sondaeghe naestcommende, sonder langher uuytstel".

Met welck briefken de consistorie ghedeputert heeft Pie-

ter de Bert ende Jacob Heyn, met laste, Enghelramo an

te zegghen, zo hij dat teeckenen woude, dat men de voor-
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stellinghe achter houden zoude: daer niet meer mede

voortgaen zoude.

De ghedeputerden brochten voor andwoorde, dat hijt

niet teekenen woud e. Ende alzo es de voorseyde forme

van voorstellinghe afghelesen gheweest.

Verscheenen naemiddach, nae de predicatie, in consistorien, Versoucken etlic-

Jan Davelu, Reynier Pastor, Willem Togghe, diakenen, ver- gaeadedevoorste"-

souckene te weten, waerover sij Enghelramum zoude vermanen. ^i°s'^^ Enghehami

Andtwoordde de consistorie, hoe dat het Coetus een

sententie over hem ghegheven hadde ende vele met hem
ghebandelt, zo van ghelijcken de consistorie oock ghe-

daen hadde, om hem te bringhen tot schultbekenninghe

,

nae de forme bij den Coetus bescreven. Na vele ver-

scheyden handelinghen heeft hij de forme begheert te

ziene. Die ghezien hebbende , zeyde : zo verre de con-

sistorie versoeten wilde etlicke puncten, die hij zeyde

te hart ghestelt te zijne ende die hij met goedt conscientie

niet zoude connen bekennen , — dat hij al doen woude , dat

een Christen schuldich was, also breeder in de voorstel-

linghe, hedent afghelesen, ghespecificert was. Hier inne

heeft hij zijne beloften niet ghehouden, maer zouct met

nieuwe uutvluchten ende voortbringheu van nieuwe ques-

tien ende twisten, alle de handelinghen der consistorie on-

vruchtbaer te maeken. Derhalfven hebben hem de broe- Beste anvaertdese

ders te vermanen over zijn wederspannicheit ende onghe-
''he^uemD^avel"^

hoorsaemheit beyde teghen den Coetus ende zijn consistorie,

Jacob van Aken ende Ottho den Kistmaeker versochten Item.

oock te wetene, waerover zij Enghelram vermanen zoude.

Hemlieden wierdt oock de voorseyde andtwoorde ghegheven.

De dienaren hielden den diakenen voor, hoe men de Angaendedetach-

tachterheden der kercke zoude mueghen te vooren brin-

ghen. De diakenen gaven voor andtwoorde, so men de

Psalmen Datheni toeliete te singhen, dat men een goede

somme van de ghemeinte zoude upbringhen.

Remeux Slosse, weduwaere, ende Ebbe, weduwe van Huwelicke.

18*



276

Rems Juut, begheerden sich ten eersten avontmale ter

ghemeinte te begheven ende oock ten H. Eestande, ver-

souckene hare uutroupinghe. Resolveert: dat men ter eerster

gheleghentheit der ghemeinte haerlieder voornemen anghe-

ven zal, ende, zo yemandt yet daer teghens wiste, dathijt

comme angheven. Ende daerentusschen zal men voortgaen

fol. 151. mette uutroupinghe.

Actum sDonderdaechs S^n February.

Versouck Erna- Verscheen Emanuel Demetrius, eertijts afghesneden om

zeker zaeken, spruitende uuter zaeke Adriani Hamstedii,

versouckende, als tanderen tijden, dat de consistorie zijne

zaeke wille overzien ende oordeelen wat hij schuldich es

te doene, otn metter ghemeinte te versoenen. De dienaers

belooft metten eerste gheleghentheit daer af te handelen.

Besluyt angaende Anghezien binnen eenen jaere lierwaerts dickmael vele

de rophetie.
oustlchtighe propositien ende vraeghen anghegheven zijn

gheweest in de Prophetie, die men, nae ghewonelicke man-

niere, alhier in de ghemeinte alle Donderdaeghe houdende

es, meer streckene waren tot verwoestinghe ende deylin-

ghe der ghemeinte int twisten ende tweedracht, dan tot

Godtsalighe leeringhe ende onderwijsinghe, — so es bij

de consistorie voor goedt anghezien gheweest, dezelve

prophetie voor eenen tijdt nae te laeten, Ende, om

tzelve mette meeste stichtinghe te doene, dat de mi-

nister, wiens buerte het werdt van hedent in 8 daghen te

prediken, zal in den stoel gaen prediken, ende, zijn ser-

moen glieëyndicht zijnde, zijn afscheet maken metten ghebede

ende Psalme, zo men up een predickdaeghe doet; twelcke

daernaer dandere ministers achtervolghen zullen, elck in

huerlieden keer. Hierentusschen zal men raedtslaeghen , zo

't oorboirlick werdt, de Prophetie gants nae te laetene, oft

anderssins yet daervan te ordonneren, dat tot leeringhe

ende stichtinghe der ghemeinte zouden mueghen dienen.



277

Anghezien de diakenen anghegheven hebben Sondaeghe Besluytangaende

lestleden, dat men vele ghelts soude upbringhen tot be- theni,

talinghe van de tachterheden der ghemeinte ende sonder-

linghe van den ministren, so men de Psalmen Datheni

synghen mochte, gbemerct, dat de gantsche ghemeinte

daertoe van over langh groote begheerte ghehadt ende

tzelve menichmael ande ouderlinghen int particulier heeft

ghedaen versoucken, — so es bij de gantsche consistorie

besloten gheweest, dat men vortan de Psalmen Datheni

synghen zal in dese ghemeinte, behoudende nochtans den

Catechismum Micronii ende de oude Kerckelicke Ordinantien-,

welverstaene en met expresse conditie, dat de ghemeinte

huer debuoir oock te beter doe, om de tachterheden te

helpen upbringhen. Ende angaene de tijdt, wanneer men

beginnen zal, die zal bij de consistorie gheadvisert ende

der ghemeinte anghegheven werden.

De redenen, die de consistorie tot dese veranderinghe

ghemovert hebben, zijn onder andere dese:

1. De groote begheerte van overlanck van meest de

gantsche ghemeinte.

2. Dat de Psalmen Datheni in beter ende bequamer

Nederlandtscher sprake staen.

3. Datse accorderen in de wijse mette Francsche Psalmen.

4. Datse in alle ghemeinten in IJnghelandt ghebruuct

worden , uutghenomen hier ende te Sandtwichs , ende voorts

in alle ghemeinten over zee.

5. Dat men onghetwijffelt dese, ende niet de guene

Uutenhovii in onse Vaederlande overal singhen zal, zo de

Heere ons daer eens openinghe verleendt, etc. fol- 162.

Sondaechs 11 Februry 1571.

Als hedent, nae den besluyte des Coetus, Maendaeghe Besluyt angaende

, , , , , , . 11 1 , et trauwen in de
lestleden ghedaen, es der ghemeinte anghegheven gheweest, yngeischekercken.

hoe dat men vortan gheen lidtmaten deser ghemeinte, wie
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datse zouden mueghen wesen, en zal toelaeten te trauwen

in de ijnghelsche kercken, tenzij datse hare uutroupinghe

alvooren ghehadt hebben in dese ghemeinte.

Oppositie ende Verscheen Olivier van de Eede, van buuter ghemeinte,

'^"^'i'1^^ƒ fr^ r ende vertoochde hoe Jannekeu Overdaadt , een suster deser
angaende Ihuwe- '

lick van Janneken ghemeinte, verlooft met Jan de Weze, omtrent een maendt

de Weze. voor Kersmisse lestleden, hem leedde in zeker herberghe,

ghenaempt „tSt. Janshoof', bij Ludtgat^), alwaerse hem

beloofde nemmermeer gheenen anderen man te neemen

dan hem, Olivier, alwaert oock dat haer moeder daerin

niet en consenterde.

Ghevraecht, of hij oock haer reciproquelick sodane be-

lofte ghedaen heeft, andtwoordde: „hij hadde zo vele ghe-

daen, als dat hij niet vrij staen zoude, een ander te trau-

wen". Anderwarf ghevraecht, wat woorde hij ghebruuct

heeft in de belofte die hij huer dede; item derdemael,

vierdemael, etc, en heeft daerup niet willen andtwoorden,

dan altijdt met twijfelachtighe redenen ende uuytvluchten.

Janneken, hierover gheëxaminert, bekende wel datse met

hem inde voorseyde plaetse gheweest hadde, aldaer van

hem versocht ende gheleedt zijnde, maer en heeft hem noint

absolute belofte ghedaen , dan met conditien , zo haer moe-

der daerinne consenterde ende de persoonen, die se hier

heeft voor huer vrienden; mette welcke zou huer beraet

ghenomen hebbende, heeft hem afghesecht voor Kersdach

lestleden , zo datse gheenssins acht, an hem ghehouden oft

verbonden te sijnen.

Tuyohnis voor 1. Jan Beele , een broeder deser ghemeinte, tuychde

hoe dat hij Ohvier Maendaeghe lestleden up dese zaeke

examinerde, dewelcke hem bekende, datter noint effec-

tuële belofte en was, dan een alleenhck, ende eene ra-

minghe ende voornemende futuro. Beele vermaende hem
hierover ende hij bekende zijn faulte. Daernae es Olivier

1) Ludgate's hill.
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ghecommen, in presentien van Beele ende Jan Feuillot,

daer hij Janneken de handt gaf, zegghende: „vaert wel,

God gheve u geluck ende salicheit" , ende bekende , dat

hij dese oppositie voortghestelt hadde, omdat Janneken hem

voor een dronckaert ghescholden ende gheblammert hadde.

2. Jan Feuillot , hierop ghehoort , verclaerde , dat het

warachtich was.

3. Dhuusvrauwe van Gillis Zeghers tuychde, dat de

jonckman ende de dochtere beyde thueren huuse hebben

ghezijn over een maendt, daer hij, ghevraechd zijnde, of

hij yet wiste te zegghen tot huer , expresselick andtwoordde

,

dat: neen. Zeyde voorts: „diet zegghen, en zegghent uut

mijnen monde niet".

4. Hubrecht Elinck , auderlink , tuychde , dat hij Oli-

vier vraechde up de Kersavondt lestleden, hoe het stondt

met hem ende Janneken , ende dat Olivier hem voor andt-

woorde gaf: „die kersse is uuyte". fol. 153.

De consistorie, de za^ke gheëxaminert hebbende, — Besluyt.

anghemerct Olivier gheen prueve en con voortbringhen

,

ende al dade hij, dat het een clandestine belofte es, die,

naer Godlicke ende weerlicke rechten, nul ende van on-

weerden es , daerbeneven oock maer van eender zijde

ghedaen, — heeft de oppositie verclaert voor nul, ende

gheordonnert voortganck. Daerentusschen Janneken ver-

maendt van huer groote lichtveerdicheit ende stouticheit,

van datse met een jonckman alleene huer vervoordert

liadde in een herberghe te gane, waerover zou leetscap

toonde ende huere schuit bekende.

Rutgheer Steven beclaegde sich van Sebastiaen Pieters- Rutgher steven

sen, schoolmeestere , van dat hij zijn kindeken, dat hij pj"^*^""^
Sebastiaen

met hem besteet hadde, al te onredelick ende onchriste-

lick ghehandelt hadde, waerof het een groote ziecte ghe-

creghen heeft, — versouckende dat Sebastiaen hierof bete-

ringhe doe ende doncoste van meesteren betaele. Zecht,

dat hij Sebastiaen hierover anghesproken heeft, ende hem
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ghepresenteert , de zaeke bij mannen te laeten slissen, ter

presentie van Hans Clarcx ende Gheeraert Artijs, maer

hij wilder selfs nyet nae hooren. Es gheordonnert, dat Rut-

gheer zijne tuughen inbriughen ende Sebastiaen voor con-

sistorien alsdan doe verschijnen.

Pieter de Bert, auderlinck, verclaerde, ende Hubrecht

Elinck, oock auderlinck, tuychde, dat zij ghehoort heb-

ben van de ghebuers, als dat Sebastiaen tkindt te mid-

dernachte ende tontijde onredelick ghesmeten heeft, ende

daerover van etlicke broederen vermaendt gheweest.

Etlicke broederea Verschenen Jacob Saai , Franchois ende Jan Clercx

,

augheven angaen- '

de de vooisteilin- Jan Davelu, Gheeraert Artijs, Guillame Cocq, Jacob van
ge ngie ai.ny.

^g|.gj^ ^ ^^^^ ^^^j^ 4 of 5 andere broeders. Vertoochde

Saai uut naeme van al:

Ten eersten , hoe dat int voorstellen Enghelramii d'orde-

ninghe der Christelicke discipline van Jan a Lasco, hier van

ouden tijden ghebruuct, niet gheobserveerthadde gheweest.

Item, dat de dienaers zijnen naam, ende niet zijn zonden

,

hadden verclaert.

Ten 3^11, dat sij in de consistorie verschenen waren

,

om zijn feylen te wetene, ende dat men hemlieden ver-

sonden hadde an Enghelramum.

Ten 4en. Zij hebbeu Enghelramum vermaendt, volghende

de belastinghe vau de consistorie , ende hij heeft hemlieden

zijne andtwoorde ghegheveu in 'J briefkens, die sij der con-

sistorie presenteerden omme toverziene, ende daerinne te

handelen tot behoudinghe ende niet tot verderfve. Versoch-

ten ook te ziene de sententie , die tCoetus over hem ghegheven

heeft, want hij hemlieden wijs maect, dat dezelve inhou-

dende es saeken, die zeer teghen Gods Woordt strijden.

De consistorie heeft alvooren de broederen vermaent van

huerliedeu onordentlicheit ende lichtveerdicheit , datse de

consistorie quamen heschuldighen , hoewel sij schoon ghe-

protestert hadden, dat sijt niet beschuldicherwijse gheseit

hadden , — hemlieden vertooghende wat hueres officium was
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in dese zaeke. Ende voorts, antwoordende up de anghe-

ghevende puncten, verclaerde:

Up 'tle, angaende de ordeninghe: dat de consistorie

daeranne niet zo preciselick verbonden en es, want daer

vele ordeninghen zijn int ordinantiebouck , die niet ghe-

observert en worden in alle zaeken. Oock zo en was dor-

donantie, die zij voorwendden, niet ghebruuct gheweest in fol. 154.

vele zaeken bij de voorgaende consistorie.

Up 't2e: dat was bij den broederen niet warachtelick

voortghestelt , want et contrarie blijct bij de afghelesen

forme van de voorstellinghe.

Up 't3e; dat was oock zo niet als zij aangaven.

Up 't4e: de consistorie heeft de scriften Enghelraray

overzien , ende zecht , dat dezelve inhouden : eensdeels , van

zijne ghewonelicke uuytvluchten, ende eensdeels, zaeken,

daerinne hij der waerheit te cort doet.

Up 't.5e: de consistorie zal adviseren, ofse de sententie

des Coetus voor de ghemeinte publiceren wil, of niet.

Ende voor een afscheet verclaerden de dienaren den

broederen, dat se niet en verstonden, hoedatse mette

voorstellinghe de ghemeinte tot revisituers van de han-

delinghe ende sententie stellende waren, opdat een yder

van de saeke nae zijn verstandt zoude gaen oordeelen;

want dat en waere gheen rechte ordeninghe, maer een

ghewisse confusie ende werringhe, die oorsaeke gheven

zoude van de ghemeinte gantz partijdich deen teghen den

andere te maeken. Derhalfven vermanen de dienaers den

broederen: datse haer schuldighe plicht beter ande voor-

seyde Enghelramum bewijsen zouden ,
— int corte anbrin-

ghen, watse met hem uutgherecht hebben volghende de

vermaninghe, over 8 daeghen ghegheven an Jan Davelu,

Renier Pastor ende andere , — ende zo Enghelrara hem van

onghelijck wil beclaeghen , daer zijn andere kercken , daer

es de E. Superintendent, an dewelcke hij zijn doleance

doen mach. Dat es de rechte ordene ende middele, ende
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niet den guenen, die de anghevende broeders voorstellen,

waermede zij schijnen, selve kennesse van de zaeke te willen

nemen, twelck hemlieden niet toe en compt , als voorseit es.

'sDonderdaechs löea February.

Tuychnis voor Mayken, huusvrauwe van Coenraad Janssens, uyt Zuudt-
u
g

eer
^^^°- werck 1) , tuycht, dat se 8 daeghen voor Kersdach zach Se-

bastiaens huusvrauwe tkindt van Rutgheer steeken in eenen

heemer met coudt water, metten eers ende voeten, ende

gaf daernaer noch eenen oorbant^) of twee.

Corneiis de Vos Verscheeu Cornelis de Vos ende Margriete van der Eert-

vrauwe^'^bekeunen brugghe, daervan ghementionert es fo. 126, verclarende,

haere schuit. ]^qq j^^ gg gj^jj hadden laeten tsamen spreken in de ijn-

ghelsche ghemeinte, overmidts datter gheen tijdinghe van

Andtworpen en quam, ende dattet hemlieden niet ghe-

leghen en was, zo langhe te verbeyden. De consistorie heeft

se vermaendt van huere feylen, ende voornemelick Corne-

lis van zijnen lueghen; waervau zij beyden berau ende

leedtscap betoonden ende haer schuit bekenden; versouc-

kende in de ghemeinte ontfanghen te mueghen zijn, ende

belovende voortan stichtelijk te leven. Zijn belast Sondae-

ghe te verschinen, metten andworde, in de examinaetie des

gheloofs.

Beste gheeft Grhelain de Beste gaf der consistorie een scriften , .dat

Eng^heirams scnft Enghelram hem hadde voor andtwoorde ghegheven , als

hij hem vermaende,

Protestatie Gott- Also men dacten van de voorgaende dach las voor con-

sistorie, nae costumen, ende ghecomraen zijnde totte 2

fol. 155. besluyten angaende de Prophetie ende de Psalmen , zo

protesterde D. Gottfridus daer jeghen, dat hij van ande-

ren ghevoelen was, maer en wilde hem jeghens de consis-

torie niet opposeren. Ende eerst angaende het naelaeten

der Prophetie, zo men hem zulcx opleyde, hij zoudt nae-

1) Southwark. 2) Oorbaat of Oorwant: klap.
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commen. Ende angaende de Psalmen, hoewel hij oock

contrarie ghemelt, nochtans zo men de ghemeinte daer-

mede voorderen conde, hij en wildet niet teghen. De

gantsche consistorie verclaerde hierjeghens , dat hij zijnen

voyx int besluyt absolutelick gaf totter veranderinghe der

Psalmen.

Verschenen Lucas Mayaert, Clement van Driessche, Lu- Aogaendedevoor-

. . stellinghe Enghel-

cas dHeere, Joannes Moyenss^e^ Franciscus Marguinas, ramy.

vertooghende , hoe se te samen Ynghelramum vermaendt

hadden, ende met hem ghehandelt hebben volghende de

voorsteüinghe. Ende zulcx alsse met hem uuytgherecht

hebben, dat hebben sij bij scrifte vervatet, twelck zij der

consistorie overleveren.

Beclaechden sich de voorseyde broederen van datter et-

hcke andere waren , als : Jacob Saai , Claude Dotignys ende

haere complicen, dewelcke versameUnghen houden, ende

Enghelramum schinen voor te stane jeghens de consistorie,

waeruuyte vele twisten, factiën ende tweedrachten ontstaen

onder de gantsche ghemeinte. Ende niet alleene versame-

ien dezelve personen in de kercke, maer oock buuten op

straete, ghelijck zij, vertoonders, Sondaeghe avondt zeer

laete selve ghezien hebben. Dit zelve tuychde oock Arendt

de Costere warachtich te zijne, ende vermaende se te

scheyden, om de ijnghelsche gheen erghernesse te gheven.

Marguinas beclaechde sich , dat Enghelramus hem weder

voor de broederen beschuldicht hadde van den Uria'sbrief

,

ende begheert daerom een eynde ghemaect thebbende van

de zaeke.

Tobias de Bey , weduwaere , ende Agnees van der Poest, Huwelicke.

versoucken sich ten huwelick te begheven. Agnees be-

gheerde huer ter ghemeinte te begheven. Huer vaedere
,

Adriaen Verpoest, verscheen mede ende consenteerde int

huwelick. De dienaers hebben haer versoeck verwillicht

ende belast Agnees, Sondaeghe in de examinaetie te ver-

schinen.
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Angaendedevoor- Verschenen wederom Saai, Dotis;nys, liaraoot, Tosshe,
stellinghe Enghel- ^, ^ ^. -, t, ,

? ö5 ^

,

ram. Clercx, Artys, Pieter de Bert; begheerende, dat, de zaeke

Enghelrami tot Godlicken ende Christelicken eynde moch-

ten ghebrocht werden.

Ende onder anderen differentie, diese zeer vele hadden met-

ter consistorie over desen handel, verclaerde Saai, dat hij niet

voor recht achtede , dat de Coetus finale sententie ghe-

sproken hadde over Enghelrams boucxken. Achtede oock

,

dat den Coetus zulcx niet en vermochte , noch oock daertoe

gheautorisert es , ten waere dat men dautorisaetie toochde.

Item , ten was hemlieden niet ghebleken , noch van En-

ghelram , noch van ons , dat Enghelram wederspannich

,

hartneckich ende onghehoorsaem zij gheweest.

Item, ten was gheen mannieren, sodane clausen bij te

voughen, als de consistorie achter de schultbekenninghe

Enghelrami ghevoucht hadde, te wetene: „als dat se niet

different en waren met Enghelramo". Lamoot zeyde an-

gaende den Coetus: „dat de consistorie zeer qualick ghe-

daen hadde etc. , datse der ghemeinte sodane een jock up

den hals hadde ghelecht, ende deselve ghebracht onder

de slavernye des Coetus". Alle dese beschuldinghen ende

bezwaringhe zijn eensdeels mondelinghe beandtwoordt ghe-

fol. 1 56. weest , ende zal de consistorie tzijnder tijdt noch broeder

daerup letten.

Voorts , zo was hemlieden de forme der schultbekennin-

ghe voorghelesen , ende ghevraecht: „ofse bevonden dat

Enghelrams leere daerbij gecondempnert was? Ende so se

zulcx niet en bevonden (ghelijck se verclaerden dat : neen ),

dat se sich te vreden houden souden".

Huwelick. Nicolas de Cueninck ende Janneken Rombout, weduwe

van Adriaen Vermote, versochten sich ten H. Eestande te

begheven. Janneken begheerde haer ter ghemeinte te be-

gheven, ende voor haerlieden uuytroupinghe begheeren

tghemeyne ghebet Sondaeghe naestcommende. De consis-

torie heeft haer versouck verwillicht.
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Sebastiaen Pieterssen es vermaendt gheweest over de Vermaninghe an

zaeke , teghen hem anghegheven over 8 daghen bij Rut- sen.

gheer Steven. Hij ontkende tkindt onbehoorlick ghehan-

delt thebbene, anders dan int coudt water ghewasschen.

Ende alst van sijnent ghinck, zo was het fray ende ghe-

sont. De ronsistorie vermaende hem, met zijn partie te

vereenighen ende versoenen.

Verscheen Jan Engheh-am, ende versochte, men soude Engheham pre-

,
.. .p. , 1,1 1 , . T aenteert een scrift.

zeker zijn scriit anveerden ende tzelve overleggben in de

handelinghe zijnder zaeke. De consistorie heeft de saeke

verdraeghen tot Saterdaeghe na noene.

Saterdaechs IT*^" February extraordinaire.

Enghelrami scrift wierdt ghevisitert. Ende anghezien Dit staet in de

1 •• 1 •• j. 1 -Pi ^ 1 1 T 1 T 1 • • T
acte van Donder-

hij DIJ tzelve scrilt beschuldighende was de consistorie ende daghe.

den Coetum van onrechtelick in zijn zaeke , ende voornemelick

in de suppressie zijns boucxkens ghehandelt thebbende , zo De Enghelramo.

men bij de ghesublinierden woorden ende redenen zijns scrifts,

sien mach, — zo es besloten gheweest, sanderdaechs

der ghemeinte an te gheven, dat een yder voor hem den

Heere zoude willen bidden etc. , ende dat men daerof een

formeken maeken zoude, twelcke eenen auderlinck be-

last was.

Tguene dat hier meer toe dient tot dese acte, dat staet

fo. sequenti, suo titulo.

Ynghelram was ghevraecht in dese handel , of hij bij zijn scrift

persisterde. Hij andtwoordde dat: jae. Was hem gheseit , dat

de consistorie met hem voor dit mael ghedaen hadde, ende dat

hij wel henen gaen mach. Versochte Enghelram noch eens

de forme van schultbekenninghe , alzo die ghemoderert was

,

te ziene , ende met een keersse in eenen houck van de kercke

,

presentibus D»" Gottfrido en eenen auderlinck of twee, te

examineren. T'es hem toeghelaeten gheweest. Alzo hij

dienvolghende met Gott. , Thomas Soeuen ende Jan de Cue-
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ninck besich was, quam Mr. Jans Saai, Jan Lamoot,

Claude Dotignys encle anderen ^ versouckende een woorde-

ken te mueghen spreken. Dat was: „Broeders, ghij zijdt

hier besich met Engheh-am , om de forme te teekenen ; zo

protesteren wij daer jeghen , dat wijt niet en houden voor

goedt, want tes onse cause, ende men doet ons ongelijck,

ende wij willen de sake verandtwoorden."

Sondaechs ISen February 1571,

Besiuytangaende Een van den audorlinghen hadde een cleen formeken

ghestelt, in de mannieren naervolghende : „Christelicke

Broeders ende Zusters ! Dewijle onse broeder Jan Enghel-

ram, die uwer L. over 14 daeghen voorghestelt es ghe-

weest, noch al wech blijft, persisterende in zijne onghe-

hoorsaemheit, tot groot leetwesen ende bedroefnesse van

den dienaren, so heeft de consistorie voor goedt anghe-

zien, uwer L. an te gheven, eer men totte tweede voor-

stellinghe compt, dat een yder neerstelick den Heere voor

hem wilt bidden, opdat Hij hem zijn herten opene, ende

waere ende ongheveynsde kennesse gheven sijnder feylen,

opdat hij deselve, alzo recht insieude, boeten en beteren

mach, ende also Gode ende zijne ghemeinte haere be-

hoorlicke ghehoorsaemheyt bewijsen, ende niet langher wijs

fol. 157. blijven in zijn eyghen ooghen."

De voorseyde forme wierdt bij de andere auderlinghen

ende predicanten, in de kercke zijnde, ghelesen ende

gheapprobeert , ende overzulcx D. Gottfrido in handen

ghegheven, om af te lesen naer zijn predicaetie. D. Gott-

fridus anveerdet scrift, maer en las het niet af, noch en

maecte van Enghelramo gheen mentie in zijn ghebet. De

consistorie, hierup vergaederende terstondt nae de predi-

catie , heeft Gottfridum afghevraecht de cause van sodane

naelaetinghe. Hij andtwoordde, dat hij tscrift niet hadde

connen bequamelick lesen, ende voorts, dat hij int gene-
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rale ghebeden hadde voor de zwaricheit, die in de ghe-

meinte was , datse mocht nederghelecht worden. Zeyde

oock: „al hadde hijt scrift hequamelick connen lesen,

zo zoude hijt niet ghedaen hebben , omdat het streedt

teghen zijn conscientien. Want Enghelram hadde hem een

scrift in de handt ghegheven, om mette consistorie te

communiquieren , twelcke hem zo billick dochte , als dat men

ten onrechte hem zoude beschuldicht hebben mette voor-

seyde forme". Hierjeghens es geprotestert gheweest bij

de consistorie, om tzijnder tijdt te ziene of Gottfridus rechte-

lick hierin ghedaen heeft.

Nae middach.

Pauwels de Cueninck, daervan breeder bescheet es in Schuitbekennin-

2 , zo 3 acten , beghinnende van fo, 145 , es vermaendt ^
^"

gheweest van erchelick dronckenscap buuten ende binnen

huuse an hem ghespuert, ende van ongheschictheit van

leven. Hij bekende zijn schuit, ende was oock te vreden

zulcx opentlick te doene voor de ghemeinte; twelck de

dienaers gheordonnert hebben Sondaeghe te gheschiene,

met benoeminghe zijns naeras sonder jaewoordt.

Jan Godtscalck, Cypriaen de Rijcke, Adriaen Ghijselen,

Bastiaen Huekens , vertoochden, hoe Enghelram over 14

daeghen voorghestelt hadde gheweest. Ende, dewijle het

nachtmael anstondt, ende dat mer hedent niet afghehoort

en hadde (hoewel nochtans D. Gottfrido daervan last ghe-

gheven was in de stoel, zo zij verstaen ende eensdeels

ghezien hebben) , zo was huerUeden begheerte te wetene

,

hoese hemlieden in dese deele te draeghen hebben met

Enghelramo, ende of hij boetveerdich es of niet. Was
hemlieden gheandtwoordt , dattet besloten hadde gheweest

zeker briefken te lesen van den stoel; maer overmidts

zeker zwaricheit, die D. Gottfridus ghepretendert heeft,

zo heeft hijt niet begheert af te lesen; waervan hij zijn
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fol. 158. verclaringhe ghedaeu heeft au de consistorie, dewelcke

met hem daerover handelen zal tsijnder tijdt.

Actum 23^" Februari 'sDonderdaechs.

Schnltbekenniii- Hans Raesvelt es vermaendt gheweest van beganghen
ghe Raesvelt.

drouckeuscap teu diverschen stonden, waerover dickmael

dachten ghebracht zijn gheweest. Hij bekende zijn schuit,

ende was te vredeu nae te commen zulck als de consis-

torie hem zoude uplegghen. Es gheadvisert: dat hij

Sondaeghe opentlick schultbekenninghe doen zal, met be-

noemiughe zijns naems ende beandtwoordinghe met een

jaewoordt; ende voorts thuus an alle de guene, die hij

gheërgert heeft.

Weduwe Pruet Barbelc, weduwe van Jan de Pruet, beclaechde huer

arPruet.
"^

^"^

v^^ Pieter de Pruet, hueren zwagher, van zeker onghelick,

dat hij huer zoude ghedaen hebben angaende de successie

van Jan de Pruet , d'oude , huerlieder vaedere. Pieter

,

hierup ghehoort, seide dat hij bereyt was, staet te maeken van

de goederen van den overledene ende voorseyde weduwe

toe te legghen, zulck als huer toe quam. Hiermede was

de weduwe te vreden.

Uxor Bauwens Maykeu , huusvrauwe van Joos Bauwens
,

presenterde
doet^schultbeken-

^^^^ ^^^^ cousistorieu , om boetc. te doene ter cause van

zekeren val, zo men zien mach in de acte van hueren

man, bescreven fo. 126. Ende brachte voor tuyghen Goo-

ris de Meyere ende Lieven Moeraert, van Ghendt, de-

> welcke attesterden als dat se wel wisten, dat Mayken te

Ghendt versoent was mette secreete ghemeinte , ende gaven

redene van huerlieden wetenscap. Es gheadvisert: datse

opentlick haer schuit bekennen zal Sondaeghe naestcom-

mende, ende met een jaewoordt andtwoorden, zonder dat

mense annemen zal, zo men ghewonelick es, overmidts

datse aireede in de ghemeinte Christus anghenomen es, waer-

van men verclaringhe doen zal in dese schultbekenninghe.
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Angaende de zaeke van Guillame Cocq, de consistorie Sententie aogaen-

heeft overzien dacten, hiervooren foliis 142 ende 145 en- jenv Cocq.

de 146, metghaders zodane briefven ende bewijssen, als hij

overgheleit hadde, — ende heeft hem voor sententie ghe-

gheven als hiernae volcht:

„Guillame, broeder, ghij hebt gheseit dat de leere ver-

loren hadde gheweest, ende nu ghevonden es, waerinne

ghij qualick ghedaen hebt; want ghij behoordet de verma-

ninge der consistorie anghenomen thebbene, die u ver-

maendt tot vi-ede ende stillicheit. Voorder, angaende u

prueve van tuyghen ende briefven , die ghij inghevoert hebt

,

zecht de consistorie , dat die inpertinent ende onpropoos-

telick es , ende vermaendt u anderwarf tot vrede ende

stilheit. Oock zo vermaendt se u , dat ghij quahck ende

onchristelick ghedaen hebt, den llea February, met te

zegghen teghen de dienaers in consistorien : „Paus , Paus"

als ofse pauselicke tyrannie ghebruucten , als se niet juuste

nae uwen zin handelen.

Guillame bekende hiervan sijn schuit, ende versochte

ten surpluse acte van dies voorseyt es. De consis-

torie andtwoordde: datse daerup tzijnder tijdt delibereren fol. 159.

wilde.

Govaert Poortman, die der ghemeinte voorghestelt es Schultbekennin-

gheweest den 23*^" July lestleden , zo men zien mach fo.
^

97 , verschien voor consistorien met Ynghelbert Kempen

ende Jan Pieterssen , die belast hadden gheweest acht te

nemen up tleven van Govaert, ende tuychden, datse ghe-

zien hebben, dat hij hem eerlick in dese tijdt van prueve

ghedreghen heeft ; versouckende ghesaemdelick , dat Govaert

zoude toeghelaeten zijn ten avontmaele. De consistorie

,

up de zaeke gheadvisert hebbende, heeft hem anghenomen

ende toeghelaeten; behoudens, dat hij openbare schultbe-

kenninghe doe , met beandtwoordinghe van een jaewoordt

;

twelcke hij beloofde te doene.

19
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Actum 24^11 February Saterdaechs.

Ebe, weduwe van Eems Juyt, heeft belooft, certificatie

te bringhene van huer voorgaende leven, over zee gheleedt.

Ende , zo men metter Avaerheit bevende , datse culpable

ware van eeneghe boose stucken , als tooverie of dierghelicke
,

oft datse om sodane cause publycque schande gheleden

hadde van de hueverheit, so belooftse openbare boetveer-

dicheit ende satisfactie te doenen. Hierup es zou ghead-

mitterd ter ghemeinte, ende te mueghen trauwene.

''ei- De diakenen verschinen nae costume, ende doen etHcke

van hemheden zeker vraeghen an de consistorie. Togghe

doet zeker vraeghen , bij scriften ghestelt.

der Up alt welcke gheandtwoordt vvierdt bij de consistorie,

als hiernaer volcht:

Ten eersten, angaende de Prophetie , datse niet gantsch

afgheset, maer om ghewichtighe oorsaeken voor eenen tijdt

ghesuspendert es.

Ten tweeden, angaende Ynghelram was hemlieden ghe-

andtwoordt, als Sondaeghe lestleden Jan Godtscalck ende

etlicke andere, fo. 157.

Togghe wierdt gheandtwoordt: up 'tl e article zijns scrif-

tes, dat hij onrechtelick beschuldichde de procedure, an

Ynghelram ghebruyct, ende voorts d'ordonnantie van tCoetus,

dewijle de Coetus bij den Superintendent gheauthorisert

was.

Up 'to*": de consistorie was wel te vreden, dat hij

desavouerde dacte van den 4*^" February , daer de diake-

nen angaven van de Psalmen Datheny. Beste en Davelu

versochten oock gheteekendt thebbene, datse in dat

angheven der diakenen niet verwillicht en hadden. Ende

up 'ttweede van de Proj)hetie was gheandtwoordt als

te vooren.

2e Voorstellinghe Jan Enghclram hadde der consistorie een ghescrifte

Eughelrami. ghedacu presenterende bij D. Gottfridum, in daten 21e'i
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February. De summa claervan was, dat hij bereet was

nae te commen soclane schultbekenninghe , als hem de dry

kercken hadden voorghescreven , salvo, dat daermede der

heylsame leere ende der waerheit, in zijn scrift vervatet,

gheen prejudicie en gheschiedde. De consistorie, up de

zaeke gheadvisert hebbende , heeft besloten , de tweede

voorstellinghe te doene als morghen, ghemerct, dat En-

ghelrami scrift niet dan een uuytvlucht en was. Want hij

niet en conde bewijssen, dat de schultbekenninghe eenich-

sins der leere ende waerheit te cort dede ; zij en was oock

niet ghefondert up eeneghe leere , maer alleenlick up fol. 160.

onghehoorsaemheit ende wederspannicheit jeghens de con-

sistorie ende den Coetum bewesen, ende up lasteringhen

ende onrechte beschuldinghen.

De forme van voorstellinghe gheproiectert wesende , ende

bij de gantsche consistorie gheapprobert , es aen D. Gott-

frido voorghehouden gheweest, die sanderdaechs prediken

moest. D. Gott. protesterde, dat hij se niet uuytlesen

conde, want se teghen zijn conscientie street. • Derhalfven

es gheadvisert gheweest, de diakenen weder in te roupen

ende hemheden de zaeke voor te houden, om huerlieden

advys hierup thebbende. De zaeke vertoocht zijnde , huer-

lieden advys ghedrouch, dat de minister, wiens keer het

was te prediken, schuldich ende ghehauden was tbesluyt

der consistorie te vulcommen, al wast dat hij van con-

trarien advyse was, ten waere hij claerHck betoonen

conde, dat de consistoriebesluyt uutdructelick teghen

Gods Woordt strede. Togghe ende Davelu, diakenen, en

stemden hierin niet metten anderen, D. Gottfridus heeft

eyndehnghe verclaert , dat hij de forme aflesen zoude met

zeker protestactie, die hij dede voor den diakenen, dat

hij de gantsche procedure van den zaeke van den eersten

beginne ghedesadvouert hadde ende noch dede.

Waren voor consistorien ontboden: Saai, Lamoot, Do- f^htioghe' '^f^

tignys, Clercx, Artys, ende ghevraecht, ofse persisterden ^=^^1 ende andere.

19*
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bij sodane oppositie, alsse anghegheven hadden den 17 en

February, teghen de schultbekenninghe Enghelrami , fo. 157,

ende voorts bij sodane wedersprekinghe , als zij teghen

de ordeninghe des Coetus ghedaen hadden den 15 Fe-

bruary, fo. 155. Gaven voor andtwoorde:

Eerst, angaende doppositie, dat die qualick verstaen

hadde gheweest; want huerlieden zegghen was dit: zo

Enghelram dese schultbekenninghe zoude annemen, zo

dynct ons , dat wij daermede bezwaart zouden zijn , angaende

de leere des boucxkens.

Ten tweeden, verclaerde Lamoit, dewijle daer noint

zulcke ordeninghe hadde gheweest (als dat men in de

plaatse van de consistorie ende voor den Superintendent,

de broederen voor de dry kercken zoude betrocken heb-

ben, gelijck men nu doet) dat zulcs een jock es, stellene

nietmin sijn advies onder beter.

Voorts, zo gaven de voorseide broederen an etlicke

zwaricheden, daervan zij van der consistorie begheerden

vuldaen te zijne.

Eerst: zo achteden sij, dat de eerste voorstellinghe

Enghelrami streed teghen Gods Woordt ende onse orden

der discipline; want Enghelram met verscheiden scriften

altijts schuit te bekennen angheboden heeft, ende de con-

sistorie heeft hem voorghestelt als hartneckiche rebel ende

wederspannich.

Ten tweeden: de consistorie hadde hemlieden verclaert

den Hen Februari, dat de schultbekenninghe nae En-

ghelrami eyghen versouck ghemoderert was, ende den

15e'i ditto verstonden zij , als dat de consistorie de veran-

deringhe of moderaetie zelve ghedaen hadde naer haere

conscientie, uuytghenomen 2 of 3 puncten, diese niet

fol. 161. veranderen en conde.

Ten derden: de consistorie hadde Enghelram ghedron-

ghen, up peyne van excommunicaetie , den Coetus zich

te onderwerpen, denwelcken hij nochtans gheen ghehoor-
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saemheit schuldich en was. Item, etlicke in den Coetus

hadden sich partiën bewesen teghen Enghelramo.

Ten vierden: hoewel hij hem ten letsten onderworpen

heeft den Coetus, zo heeft hij nochtans zijn behoorlick

verificatie niet mueghen iul)ringhen.

Ten vijfden: Enghelramus heeft zijn scrift secretelick

ghescreven, ende ghijlieden (Sc. consistorium) hebbet

openbaer ghemaect.

Ten zesden : de dienaers hebben niet alleene Enghelram

in quade suspitie ghebracht, maer oock hemlieden, anghe-

vers , midts dattet boucxken verboden es , up beschuldinghe

van valscher ende papistigher leere, twelcke zij te vooren,

in dienste sijnde, gheapprobert hadden.

Up iil dese heeft de consistorie dach ghenomen, om te

andtwoorden ter naester gheleghentheit.

Actum 'sDonderdaechs 1™ Marty.

Ghelain de Beste verclaerde last thebbene van Loys Oppositie Thiery

_,, . 1 1 -p ^ •
teghen de Psalmen.

Thiery , bij ghescrifte der consistorie te kennen te gheven

,

als dat hij hem opposerde teghen tsinghen van de Psal-

men Datheny ; versouckende daerteghens ghehoort te zijne

door den E. Superintendent. Hij presentert Togghe ende

Pastor als ghetuyghen.

Willem Proost , van Valckenborch , ende Mayken , weduwe Huwelick.

van Pieter Vereist, zijn verwillicht te huwene. Willem

hadde an zijn vrienden ghescreven , maer gheen andtwoorde

ontfaen. Daer was tuychnis van zijn vroom leven, ende

dat hij hier omtrent 5 jaren ghewoondt hadde. Hij be-

loofde sodane straffe te onderstane, als men hem zoude

oplegghen, zo verre daer eeneghe zwaricheit over hem

quame ende bleke, waerduere thuwelick verachteren mocht.

Adriaen Verbeke, van Steenweick, weduwaere, ende i^em.

Susanna Happaerts , weduwe van Jan de Roze , zijn ver-

wiUicht te huwelicken.
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Idem. Laureins Thomassen , van Venlo , met Juyt , weduwe

van Pieter Janssens, zijn verwillicht te huwelicke. Men

zal Sondaeghe een ghebet doen , ende binnen 8 daeghen

daernaer de Ie uutroupinghe.

Enghelram. Verscheen Jan Enghelram, versouckende , in presentien

van etlicke broederen , van zijnder zaeke te raueghen spre-

ken, om tot een Godtsalich eynde te mueghen commen.

Was hem gheandtwoordt, dat de dienaers sich beneersti-

ghen wilden Saterdaeghe of Sondaeghe, ende daerover

sodane broedren laeten commen , zo uyten diakenen als

andere, als zij onpartijdich zullen achten. Repliceerde

Enghelramus , dewijle hij nu anders niet hebben conde

,

hij wilde wel verclaren wat zijn meyninghe was, ende las

een scriftken, twelcke de consistorie anveerde, om Son-

daeghe daervan te handelen, als voorseyt.

Bryet versonct De weduwe van Pieter Bryet versocht betalinghe van

^ ^
'

de soeme van 15 fg sterk, diese over 8 of 10 jaren der

ghemeinte zeyde gheleendt thebbende, ende waervan zou

een handtscrift hadde van de auderlinghen ende diakenen.

Was huer gheandtwoordt, als tanderen tijden, datse toe-

spreken mocht, die huer cedulle gheteekendt hadden,

dewijle dese consistorie niets van de zaeke en wiste ende

fol. 162. huer de schuit niet anne en ghynck.

Sondaechs 4en Marty.

Enghelram. Also 'sDouderdaeghe lestleden gheadvisert was van der

zaeke Enghelrami te handelen, in presentie van den dia-

kenen , so zijn dezelve als hedent in consistorie ontboden

,

tsamen met Enghelramo. Denwelcken de consistorie we-

derom int langhe vertoont heeft zijn feylen ende ergher-

nesse, bij hem begaen , ende met zijnen scrifte van den

20en July, hem te dien eynde wederom voorhoudende in

effecte dezelve vermaninghe , die hem ghedaen was ten

huuse van Anthony Pouchel , bij den ministers ende etUcke
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auclerlinghen van den dry kercken, den Öen Decembre

lestleden, metsgaders de bijsonderste puncten vuyt zijne

voorseide scrifte van den ^Oen July , daerover de censure

gbegbeven es gbeweest.

Engheb'amus wilde sommeghe stucken verschoonen ende

verdedighen, doch hij bekende dat hij hem mesgrej^en

hadde in etlicke, ende gaf goede hope, dat bij zijn schuit

bekennen ende der ghemeinte Gods ghenouch doen woude

;

versouckende copie van de tweede voorstellinghe ende van

de schultbekenninghe , hem eertijts voorghehouden.

Hierup es hij belast gbeweest wat te vertrecken. Ende

daereutusschen es den diakenen afghevraecht gbeweest int

bijsonder, wat hemlieden dochte van de handelinghe, of

Enghelramo zijne feylen niet gheuouchsamelicke anghewe-

sen zijn gbeweest, ende of hij de schultbekenninghe, hem
bij den dienaers voorghehouden (deweicke aldaer ghelesen

wierdt), niet en behoorde nae te commen.

Andtwoorden de diakenen, namelick: Cubus, Beste,

Bauters, Verhiele, Huereblocq, Clercx, Davelu, As, dat

jae. Togghe suspenderde zijn oordeel; doch naederhandt,

ghepressert zijnde van zijn luetbroeders, andtwoordde: zo

verre in de schultbekenninghe vuytgbelaeten wierde de

mentie, die van tboucxken gbemaeet wordt, dat hij met-

ten andere stemde. -

Ende up tgeven van de versochte copie van de schult-

bekenninghe was besloten, bij de pluraliteit der voysen

int generale, dat men gheen gheveu zoude.

Enghelramus was voorts binnengheroupen ; ende glie-

vraecht of hij de schultbekenninghe naecommen wilde.

Antwoordde , dat hij persisterde bij zijn versouck van copie

thebbene, ende zo zoude hij alsdan Donderdaeghe zijn

absolute andtwoorde bringhen.

De copie was hem ontseit, maer was hem lecture ghe-

consentert, zo dickmael als hij wilde, die bij mocht commen

haelen ten huuse van Fremault, scrivere van de consistorie.
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Encle alzo es men ghescheyden, dewijle het na den 8

hueren in den avondt was , — verwachtende een absolute

peremptorie andtwoorde van Enghelram jeghens Donder-

daeghe naestcommende.

Actum Sen Marty 'sDonderdaechs.

Marguinas. Franciscus Marguinas versochte, dat dé consistorie een

eynde raaeken woude van der zaeke , bij Knghelramo teghen

hem anghegheven , nopende den Uria'sbrief -, ende versochte

oock etlicke copien te mueghen hebben, die Enghelram

in die zaeke overghegheven hadde. Was hem gheandtwoordt,

dat men ter gheleghener tijdt daervan eynde maeken zal

;

maer van de copien te gheven was niet gheraeden.

Enghelram. Enghelramus verscheen ende vertoonde , hoe hij niet wel

te vreden was, dat hij de copie van de schultbekenninghe

fol. 163. "^^öt hadde moghen hebben. Voorts, hoe dat hij dezelve

gheleseu hadden ten huuse van Fremault, zo hem gheac-

cordert was. Ende hij bevandt hem bezwaert in 2 puncten,

namelick : datter staet , datter erghernessen om zijn boucx-

ken gheschiedden ; ende voorts, dat hij vele Godtsalighe

mannen ten onrechte beschuldicht heeft. Hij heeft hierbij

ghevoucht de redenen van zijne bezwaringhe, die de con-

sistorie insouffissant achtede, om eeneghe veranderiugha. te

doene, allegierende daertoe contrarie redenen.

Eyndelinghe gaf Enghelramus weder een scriftken over

;

waerop hem gheandwoordt wierd, dat de consistorie bleef

bij huer voorgaende besluyt, dat bij de diakenen oock

Sondaeghe lestleeden gheconfirmert was. Hiermede es

Enghelram niet te vreden gheweest ende es henen ghegaen.

Daer wierdt besloten, dat men de zaeke wederom voor-

houden ende communiqueren zal metten diakenen Sondaeghe

naestcommende. Voorts was D. Gottfrido ghebeden , Eu-

ghelramo t'zegghene, dat de consistorie hem copie presenteert

te gheven , onder den zeghele , van de 2^ voorstellinghe
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ende van de schultbekenninghe , zo verre hij dezelve nae-

commen vdlt ; ende dat , om hem te voorziene van sodane

cautie als hij vcrheysschende was in zijn letsten scrift,

maer en was van ziune niet eeneghe breeder cautie te

gheven.

Actum Sondaechs Hen Marty.

Verschenen de diakenen, binnengheroupen zijnde, Sc. Nopende de zaeke

Pieter Bauters , Willem Togghe , Willem Bogaert , Melchior "^ ^
""^"

van As, Gillis Hielen, Joannes Cubus ende Gillis Huer-

blocq. Men verclaerde hemlieden, hoe dat, volghende

tbesluyt met hemlieden over 8 daghen ghemaect, Enghel-

ramus toeghelaeten hadde gheweest, de schultbekenninghe

te lesen, ende wat hij daer up Donderdaeghe in consis-

torien hadde anghegheven , ende met wat argumenten men

sijne allegatien wederleit hadde etc. "Verclaerde oock D.

Gottfridus, wat hij hem vuyten consistorie bevel ghepre-

sentert hadde angaende de copien van de 2^ voorstellinghe

ende forme van schultbekenninghe; hoe dat Enghelram

daerup gheandtwoordt hadde: hij en conde met simple

zulcke copien, sonder breeder verclaers, niet vernoucht

wesen, indien hij deselve forme zoude naecommen; want

dezelve forme, so se nu nae de 2e voorstellinghe bij hem

gheconfirmert zoude worden , hielt etlicke stucken in , die

met dinhoudt der 2^ voorstellinghe strijden.

Als over dese stucken vele argumenten ghehouden waren

tusschen D. Gottfridum ende de consistorie, de diakenen,

alles ghehoort hebbende, ende ghevraecht, wat hun dochte,

andtwoordden, dat sij niet en bevonden, dat om sulcke

argumenten , noch d'anbiedingh Enghelrami
,
yet behoorde

verandert te zijne van de voorgaende handelinghe, oft

naeghelaeten te worden , — also voort te varen. Dan Willem

Togghe verclaerde , dat hij de saeke also niet en verstondt

,

meenende onder andere, men behoorde de mentie van
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tboucxlven in de forme vuyt te laeten. D. Gottfridus ach-

tede oock dat Enghelrami anbiedinghe niet onbillick was

,

vermanende de consistorie , zoot met veranderinghe etlicker

woorden te doene was, dat men hem daerin accomoderen

zoude. Es vuytghestelt van desen saeke breeder te han-

fol. 164. delen tot Donderdach.

Actum 'sDonderdaechs 15^1 van Maerte 1571.

Angaende Erna- Verschenen , ten ontbieden van de consistorie , Jacob
°"^ Saai , Jan Enghelram , Claude Dotignys ende Franciscus

Marguinas. Hemlieden wierdt vertoocht , hoe dat Emanuel

Demetrius, eertijts bij dese ghemeente afghesneden om
zeker cause, sprimteude vuyten zaeke Hamstedii, wel van

over een jaer ten vele ende verscheydeu stonden versocht

hadde, mette ghemeinte te versoenen, zo men zien mach

bij diversche voorgaende acten-, ten welcken eyude hij

zeker scriften hadde overghelevert an consistorien , daerinne

hij zeyde vervatet te zijne den handel van de zaeke. Nu,

dewijle sijlieden auderlinghen gheweest zijn ten tijde van

de voorseyde excoramunicaetiej zo begheerde de consistorie

van hemlieden wel te wetene, ofse eenich breeder bescheet

scriftelick oft anders hadden, dan de consistorie alsnu

onder haere hadde, ende die de voorseide Emanuel der

consistorie overghegheven hadde, dwelcke hemlieden aldaer

voorghelesen wierden.

Voorts, wat eyghentlick de oorsaeken ende causen der

excommunicatie waren, ende om wat cause de presenta-

tien, bij Emanuel metten zijnen angheboden, niet anghe-

nomen zijn gheweest, omme, dit zelve al gheweten , alsdan

bij de consistorie te delibereren , watse nae God ende Zijn

Woordt in de zaeke te doene heeft.

De broederen gaven voor andtwoorde , voor zo vele hem-

lieden anghijnck, die jeghenwoordich waren, dat de afsnij-

dinghe gheschiedde, om zijn qualick spreken , overscrivinghe

over zee, turberen ende afsonderen van de ghemeinte

,
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encle dat hij niet wilde bekennen, dat Adrianus gheleert

hadde ende ghesustinert zodane dwalinghe, daeromme hij

te vooren gheëxcommunicert hadde gheweest; zegghende

oock , dat men onrechtelick met Adriano ghehandelt hadde.

Ten siirpluse, dewijle dattet wel 10 jaeren of bet gheleden

zijn dat den excommunicaetie geschiedde, zo refereren zij

hem totten schriften hemlieden ghetoont, ende tot het

memorieaelboucxken van Petro Deleno saligher, met ver-

claerende, gheen ander scriften oft bewijsen van de zaeke

thebbene. Dan Franciscus zeyde, hij hadde etlicke copien,

die hij beloofde in te bringhen , zo hij ze vonde.

Daer es wederom langhe en vele ghehandelt met En- Enghelram.

ghelramo. Hij persisterde daerbij , dat de consistorie zeker

verclaringhe doen zoude, opeutlick voor de ghemeinte, in

de schultbekenninghe oft nae dezelve, waerbij met clare

vuytghedructe woorden zoude gheseit ende verclaert wesen

,

dat de consistorie niet en hadde jeghen de leere Enghel-

rami, oft in effecte zo vele, als dat Enghelramus mochte

ghepurgiert wesen van sodane beschuldinghen van valsch-

heit ende papistigher leere etc. , als men hem eertijts van

zijn boucxken naeghegheven hadde. Zo men zulcx doen

woude, hij was bereet de schultbekenninghe te ondertee-

kenen ende te verkennen Sondaeghe naestcommende

;

anderssins conde hijt geenssins ghedoen.

De andtwoorde der consistorie was : dewijle men over

gheen puncten der leere met hem ghehandelt en hadde

,

also tzelve Sondaeghe 25^'^ Feburier in de 2^ vooi stellinghe

opentlick verclaert was voor de ghemeinte, dat sijn ver-

souck onghefondert was. Derhalfven waren de dienaers

gheenssins ghesinnet sodane verclaringhe te doene, die fol. 165.

strecken mochte tot eeneghe quaede suspitie , oft oorsaeke

gheven van erghernesse; vermanende hem met vele redenen

tot ghehoorsaemheit ende aflegghinghe van sodane frivole

versoucken. Doch Enghelramus heeft der consistorie me-

nichfuldighe vermanenghe niet willen annemen.
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Actum Sondaechs ISen van Maerte.

Huwelick. Jacques de Cocq ende Margriete Smols , beyde van Ghendt,

zijn beyde verwillicht te huwelicken ende versochten hare

vuytroupinghe. Jacques affirraerde, dat zijn moeder,

wonachtich te Brugghe, van grooten ouderdom al meest

simple was ende lesen noch scriven en conste. De doch-

tere heeft noch vaedere, noch moeder, noch bestaende

vrienden, daeranne zou huer ghelioorsaemheit zoude con-

nen bewijsen. De dienaers, gheïnformeert zijnde vanne

eerUcke wandel ende conversatie van de voorseide perso-

nen, hebben haer versouck verwillicht.

Angaende Erna- In de zaeke van Emanuel Demetrius es besloten , dat

men hem op zal ontbieden jeghens Donderdaeghe , ende

liem noch eens afvraeghen: of hij hem absolutelick ende

zonder eeneghe exceptie oft reseruaetie wilt onderwerpen

ende beloven nae te commen zulcx als de consistorie in

de zaeke oordeelen ende goedtvinden zal. Ende zo hij

verclaert dat jae, zo zal men metten eersten de zaeke

communicquieren metter francscher kercke, die voormaels oock

over d'excommunicaetie gheseten heeft; ende voorts met

huerlieden adjunctie adviseren, wat men breeder in de

zaeke te doene heeft.

Actum 'sDonderdaechs 21e>i Marty 1571.

Emanuel Demetrius es verschenen , ende heeft voor andt-

Idem. woorde ghegheven up de vraeghe, hem ghedaen, naevol-

ghende den besluyte des letsten consistoriedaechs , dat hij

naecommen wilde sulcx als de consistorie, met adjunctie

des Coetus, in zijne zaeke goedtvinden ende ordonneren

zoude; hem absolutelick daeronder submitterende*

Sondaechs 25eu Marty 1571.

Engheirain. Angaende de zaeke Ynghelrami, daer es als hedent
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zeker verclariiighe ghedaen an de ghemeinte in wat standt

dezelve es , in der mannieren naevolghende

:

„U. L. es wel kennelick, lieve broeders, als dat Jan

Enghelram tweemael der ghemeinte voorghestelt es ghe-

weest. Ende anghezien tot noch toe U. L. niet verclaert

en es , wat de consistorie nae de letste voorstellinghe met

hem heeft uutgherecht, so eyst dat de dienaers, tot con-

tentemente der ghemeinte , de ghelegentheit der zaeke ende

wat sij met hem uutgerecht hebben , alsnu U. L. bij dese

hebben te kennen gheven willen.

„Het is gheschiet, corts nae de tweede voorstellinghe,

als dat Jan Enghelram een seker scrift in der consistorie

overghebracht heeft, waerinne hij God danckede, dat de

dienaers der consistorie in die letste voorstellinghe so vele

hadden te kennen ghegheven , dat de sententie des Coetus

,

over hem ghegheven, die waere leere niet en prejudicierde ,
^°1- 1Ö6.

ende verhoopte derhalven, zo vele die andere stucken be-

treffende , dat hij metter consistorie daerinne wel lichtelick

accorderen zoude. Ende versochte te dien eynde , dat hem

(zo gheringhe het moghelick was) eenen dach mochte ghe-

appoinctiert worden , om met de dienaers van zijn saeke

te handelen.

„Twelck alles de consistorie verstaende , is zeer verblijdt

gheweest , verhopende dat de zwaricheden tot eenen Godt-

salighen eynde zouden ghecommen hebben; ende hebben

hem , nae zijnen versoucke , eenen dach gheappoinctiert

ende met hem van zijn zaeke verhandelt.

„Dan Enghelramus en heeft niet alleene vele ende ver-

scheiden vuytvluchten voorghewendt , nae zijn oude wijse

ende manniere van doene, maer is oock hierentusschen

met sijne anhanghers an onse E. Superintendent ghegaen,

ende heeftet door zijn onrecht angheven (namelick dat zijn

zaeke een ghemeine zaek zoude zijn) soe verre ghebrocht,

dat onse Superintendent de kennesse van de zaeke begeert

te hebben, aleer men daermede voortgaet.



302

„Vermanen clerhalven der ghemeinte , zij wil duutcompst

der saeke in stilheit verwachten".

Angaende de Der ghemeinte es oock anghegheven gheweest angaende

tveranderen der Psalmen, zulcx als hier nae volcht:

„Christelicke B, ende Zusteren!

„Alzo de dienaren der consistorie van der ghemeinte

weghe van over langhen tijdt ernstelick anghesproken ende

versocht zijn gheweest , om in stede van de Psalmen wijlen

Jans Vuytenhove , saligher ghedachten , te mueghen singhen

de Psalmen Petri Datheni, allegierende daertoe verschey-

den wichtighe redenen.

„So hebben de dienaers up tzelve ernstich versouck

dickmael ghedeliberert ende oock advys ghenomen metten

diakenen ende andere personaigen van authoriteite. Ende

zouden alsnu wel van de advijse zijn , de voorseyde veran-

deringhe toe te laeten, zo verre tzelve bequamelick ghe-

schieden conde.

„Tot dien eynde hebbeuse U. L. willen adverteren ende

weten laeten, zo daer yemandt es in de ghemeinte, die

eeneghe wichtighe redenen achtede thebbene, waeromme

de voorseyde veranderinghe niet behoorde te gheschieden,

dat hij dezelve onthier ende Donderdaeghe avondt an de

dienaers der consistorie overbringhe, omme alsdan een

formael besluyt te maeken in de zaeke , bij also verre als

daer gheen ghenoechsame redenen en zijn ter contrarien.

Verclarende de voorseyde dienaers , dat sij tswijghen der

gone die niet verschijnen en zullen, houden zullen voor

consent ende toestemminghe.

„De dienaers hebben oock der ghemeinte ernstelick wil-

len ghebeden hebben, dat also lief als hemlieden den

standt ende welvaren derzelve es, zij insghelijcx hueren

beleeftheit ende liberaliteit toonen tot opbringhinghe van

fol. 167. de zware lasten ende tachterheden derzelver, updat de
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dienaers des Woordts betaelt mueghen worden van hueren

zueren aerbeit , ende weten , waerup sij huerlieden huus-

ghesinnen onthouden zullen. Anders den dienst ghescepen

stont gantslick te vervallene , tweick de Heere verhoede

!

„Daer zullen van den weke etlicke ghedeputerde omme-

gaen, om den broederen, die alsnoch niet anghesproken

zijn gheweest , huerlieden goedtwillicheit af te vraeghen".

Verscheen Franciscus Marguinas , ende bracht over in

handen der consistorie etlicke copien , die hij hadde van

der zaeke Hamstedii, om te zien of dezelve dienen moch-

ten totter zaeke Emanuelis. Verclaerde voorts , hoe daer

eenen consistoriebouck rustede onder Do. Gottfrido, daerin

de acten van de zaeke Hamsteden vervaetet zijn, van

welcken bouck hij Franciscus tanderen tijden dickmael

versocht heeft inspectie thebbene, om zeker redenen hem

daartoe porrende. Ende overmidts hij daertoe niet hadde

connen gheraeken alsnoch, duer tweygheren D. Gottfridi,

ende dat Gottfridus oock de consistorie denzelven bouck

weygherende was, zo can hij hem voor gheen trauwe

herder hauden; jae, so langhe hij zulcx blijft weygherende,

zecht, dat hij niet weerdich en es zijn voeten up de stoel

te stellen.

D. Gottfridus presenterde den consistorie den bouck te

tooghene , verclarende datter gheen acten van de zaeke

Hamstedii in en staen , twelcke , indient zo bevonden wierdt

,

zo zal Franciscus zijn schuit bekennen van zijn onrechte

ende onordentlicke beschuldinghe. Franciscus was hier-

mede te vreden.

Marguinas

'sDonderdaechs 30ei^ Marty 1571.

Lucie , huusvrauwe van Jacob Verhaeghen , heeft tAndt- Vermaniughe.

worpen ghevanghen gheweest ten huuse van den Marck-

grave ende es daer ghedronghen ghesijn, in een camere te
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blijven, daer messe ghedaen es gheweest. Hierover es zou

vermaendt gheweest, huer schuit voor den Heere te beken-

nen, also verre ende breet als zou voor den Heere huer

daerin beschuldicht kende.

Angaendü de Franciscus Marguinas verclaerde ten voorleden consisto-

'o"po°sitie etiic- nedaeghe , dat hij als borghe onderteekendt heeft voor

ke broederen tot-
-j^q ^ steerlincx an Lovs Thierv , ter causen van tprenten

ten nombre van "> ./ ./

8 of 9. van de Psalmen. Nu, dewijle men dezelve Psalmen met

meer synghen zoude, zo vreest hij dat Loys Thiery daer

vuyt oorsaeke nemen zal, om hem voor de voorseyde

somme oft een deel van diene an te spreken, ghemerct

dat hij pretendert groote schade ende tachterheden. Om

die oorsaeke ende gheen andere en can hij in de veran-

deringhe niet verwillighen, zo verre het hem annegaet,

tenzij dat men hem schadeloos wille ontheffen.

Verscheen Gheeraert Artys als hedent ende verclaerde

van ghelijcken als Franciscus ghedaen hadde.

Verschenen Claude Dotignys, Jan Clercx, Jacob Saai,

Jan Lamoit. Gaven an, hoe dat de oude Psalmen over

17 oft 18 jaren met privilegie ghedruct zijn: datse van

eenen vromen, Godtsalighen man ghemaect zijn, die wel

fol. 168. bekendt es; dat de ghemeinte daerup ghepast es ende die

vele van buuten gheleert hebben; dat de Psalmen Datheny

niet beter en zijn; dat het niet ghebruuckehck en es, so-

dane ordeninghe lichtelick te veranderen, tenzij om te

verbeteren; dat vele broeders bezwaert zullen zijn, die

nieuwe boucken zullen moeten gaen coopen; dat Loys

Thiery voor ons gheprotestert heeft , ende oock den Super-

intendent van der zaeke bescreven, die hem voor andt-

woorde ghegheven heeft, dat de veranderinghe der Psal-

msn sonder zijn consent niet gheschieden zil.

Dat alles vertooghen zij , ten eynde dat de consistorie

gheen veranderinghe toe en bete. Nochtans, zo de con-

sistorie hemlieden ontheffen wil v;m huerlieden tachterheden,

zo sullense daerjeghen niet segghen, ende Thiery zal oock
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in sulcken ghevalle wel tevreden zijn, so sij achten. Maer,

zo men hemlieden niet ontheffen wil ende evenwel voort-

varen, zij zijn Deniseni) ende daer es goedt recht in En-

gelandt; zij verhopen, dat men hemlieden recht doen zal.

Hemlieden wierdt gheandtwoordt, dat de consistorie

haerlieden redenen weghen ende overdijncken zal, ende

daerin doen, so se bevinden zal Christehck, nut ende stich-

telick te zijne.

D. Gottfridus, ghevraecht naer ziin advys ende opinie, JacobvanAeken
' °

,

'^

,
opposeerde hem

verclaerde , dat hij de veranderinghe der Psalmen in den oock teghea tver-

grondt niet conste toestaen , noch voor recht houden. Dan p°afmen met een

nochtans en wilde de consistorie daerin niet teghen staen. l^iefken, dat hij

an de consistonen

Lambrecht Pieterssen ende Jan Everaert gaven an, hoe zandt, vol onghe-

T i'i iT)i liiii. schicte propoosten.
de veranderinghe van de Psalmen zoude strecken tot pre- ^ ^

judicie van den overledenen vromen man, diese ghemaect

heeft; item, tot vercortinghe van etlicke broederen, die

haer ghelt an de oude Psalmen te coste gheleit hebben

ende daerover noch ten achter zijn.

Ghelein de Beste verclaerde , dat Loys Thiery niet com-

men en mochte dan binnen 14 daeghen; bidt daerom

dat de consistorie wil acht nemen up zijn oppositie , die

hij voortijts anghegheven heeft.

Sebastiaen Pieterssen versochte, dat hem toeghelaeten zoude Vei-souck Pieters-

.. , , , 1 . 11-11 , ,.. , seu om boucken
zijn, boucken te mueghen venten voor de kerckduere, ghelijck voor de kercke te

anderen. Wierdt hem gheandtwoordt: zo verre hii con- "^"^^iien vercoo-
° '' pen.

sent hadde van de halle , dat de dienaers hem niet beletten

wilden, zodane vrijheit te ghebruucken als andere deden.

Sondaechs l^'^ Aprillis.

Vacat om de controversie van Enghelram,

voor den CanceHer hanghende, ende dat

Gottfridus, met etlicke andere, de zaeken

daer met hem ghenomen hadde.

1) Denizen, nog in het Engelsch gebruikelijk voor: een genaturali-

seerde vreemdeling.

20
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'sDonderdaechs ö^n Aprilis.

fol. 170. Vacat. Ut supra.

Sondaechs Sen Aprilis 1571. Voor Paesschen.

Besiuyt angaende Alzo daer onlancx zeker deliberaetien ghenomen zijn

e sa men.
gheweest up het veranderen van de Psalmen Vuytenhovij,

ende dat het bevonden es, datter zeer weynich zijn in de

ghemeinte, als noemlick maer 10 ofte 12, die de voor-

screven veranderinghe niet en begheeren, so hebben de

dienaers goedt ghevonden, een deel broederen van de no-

tablen der ghemeinte in consistorien tontbieden, om hem-

lieden voor te houden de redenen, anghegheven bij den

voorseiden 10 ofte 12 broederen, daerduere zij in de ver-

anderinghe der Psalmen zegghen, niet te connen verwilli-

ghen. Bovendien zo hebben de dienaers gheadvisert, de

voorseide notabelen voor te hondene ende af te vraeghen,

bij alzo verre datse de redenen van de voorseide oppo-

santen niet ghenouchsaem en bevonden, om de zaeke

achter te houden, of zij oock zouden willen de consistorie

helpen de handt houden, om de zaeke vuyt te voeren

jeghen de voorseide opposanten, zo verre als sijlieden oft

eenich huerer, de dienaren of eenich van hemlieden zou-

den willen arresteren ofte betrekken voor eeneghe weer-

licke oft gheestelicke rechters, ende oock dooghen een

yder zijn advenant van sodane costen ende interesten, als

daer vuyt souden mueghen rijsen.

Maer eer anderstondt de consistorie in dese handelinghe

ende deliberatie trad, zo heeftse D. Gottfridum Wingium

ghebeden, hij wilde hem een weynich vuyt consistorien

absenteren, dewijle hij in dese zaeken stemde metten op-

posanten, opdat alle zaeken liberalick, zonder eenyghe

quade suspitie mochten verhandelt worden; waerinne hij

gheerne verwillichde.
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Naer zijn vertrecken zijn in consistorien verschenen de

naevolghende broederen , naemlick : Mr. Jan Oude Jansen

,

Jan Godscalck, Clement van den Driessche, Jacob Schud-

demate, Christiaen de Rijcke, Mr. Jan Moyenss"^, Jacob

Keyte, Jan Blommaert, Pieter van den Broucke, Pieter

Frijoen, Mr. Jan van der Beke, Mr. Lucas Mayaert, Lu-

cas de Heere, Lieven van Vijfve, Denys Valckaert, Gillis

Zeghers, Tobias de Bije, Gillis Huereblocq, Pieter Bau-

ters, Melchior van As, Joannes Cubus, Willem Rouck,

Gillis Verhiele, Marten van Peene, Michiel Corselis, Jan

van Hautte, Guillame van den Bogaerde, Gabriel van

Vijfven, Adriaen Happaert, Philippus Heindricx.

Alle dese broederen ghehoort ende verstaen de redenen

bij den opposanten anghegheven, hebben eendrachtelick

bestemt dat dezelve niet souffisant noch ghewichtich en

zijn, om sodane een nootlick ende stichtighe zaeke, als es

de anneminghe van de Psalmen Datheni in stede vande

Psalmen Vuytenhovij , achter te houden. Ende waren di-

versche redenen van deen ende dandre voortghebracht

,

alhier vuyt cortheit achterghelaeten. Belovende de voor-

seide broederen, den dienaren bij te stane in alder man-

nieren, om de zaeke thelpen vuytvoeren jeghens de voor-

noemde opposanten, oft eenich van hemlieden, ende oock

te helpen dooghen de costen, die daerup zullen mueghen

rijsen. fol. 171.

'sDonderdaechs den 12eQ Aprilis. Voor Paesschen.

Als van de zaeke Joannes Enghelrami, die voor den Enghelram.

Superintendent gheëvocert was duer tvervolch van Enghel- Angaendedepro-

ram metten zijnen , alzo men zien mach in de acten van schrhandef dese*

'

den 25^11 Martij , — daer es bij den Cancelier van den Super- zieken die zal men
. . -, . 1-1 ,1 ^ vinden in de acten

,

mtendent een eynde m ghemaect gheweest Saterdaeghe beginnende tesouc-

lestleden; naerdien hij te vooren Enghelramum met Gott- jg^g'^'f/^^^t^^

fridus ende etlicke van de oude consistorie, die de zaeke *'i^'"'°'^'^°'^^°°cï'

20*
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eensdeels van zijn te ghelijck met hem atighenomen hadden , pretenderene
soriften , al bijeen -i. , . , ,

.
••

n t i

ghebonden.incou- ^^^ ^^n güememe publycque cause te sijne, mondelick

sistorie rustende
; or]2ehoort hadde over een ziide , ende beede de andere

daerbeneven oock ° o '

in den Coetus- ministers mette consistorie over andere. Des E. Canceliers

besluyt was: dat Enghelramus opentlick zijn schuit be-

kennen zoude voor de gantsche ghemeinte , nae zodaene

forme als hij zelve voorghescreven hadde ; — welcke forme

,

overghesett vuyten Latine , luidene was als hiernaer volcht :

„Forme van schultbekenninghe , die de

Cancelier van onsen E. Superintendent

Joanni Enghelramo voorghescreven ende

opghelecht heeft, openlick voor de ghe-

meinte te bekennen.

„L. Broeders , dewijle daer rechte ende wichtighe oor-

saeken inghevallen zijn, waeromme Ulieder herten, duer

de zwaricheit, die ick, Jan Enghelram, ghehadt hebbe

mette dienaers der ghemeinte, van mij vervremt zijn, so

eyst dat ick hier jeghenwoordich bein^ om te doene dat

een Christenmynsche , die nae vrede staet, betaempt; na-

melick opdat ick , mijne overtredinghe bekennene , met U. L.

eenmael versoenen mach

„Ende dat doe ick niet so zeere om de ordeninghe

deser ghemeinte wille (hoewel ick dezelve in al sulcke

weerden houde als sodane een behoort, die voor een broe

der wilt ghehouden en anghesien wesen), als vuyt mijn

eyghen zelven , in mijn conscientie ghevoelende , hoe zwaer-

lick ick de Godtsalighe herten vererghert hebbe.

„Ick hebbe binnen etlicke jaeren herwaerts een boucx-

' ken vuytghegheven , of God gave dattet gheweest ware met

so groote vrucht, als het verre was (zowel nae mijn oor-

deel , als dergonen die tzelve gheacht hebben straffelick te

zijne) van alle smette der ketterijen, so vele de leeringhe

belangden, tenzij dat wij muegheHck als meynschen ons
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vergrijpen. Maer — want de liandelinghe der saeken ende

exemplen niet zo bedachtsaem ende voorsichtich en was,

als het dese ghemeinte , ofte oock der religie , die wij duer

de groote goedheit Gods belijden , wel van noode was

;

ende datse oock vuyt oorsaeken van sommeghe propoosten

ende kijvachtighe disputatien, waerduer de ghemeinte

ghedeelt wierdt , bij de eersame vergaederinghe der dry fol. 172.

ghemeinten voor zeer periculues anghezien wierdt : zo es

daervan gheordonnert gheweest, als dat ick neersticheit

doen zoude, dat mijnen voorseyden bouck voortan, om

vrede wille , veel liever onderdruct , dan met so grooten

pericle vuytvercocht zoude worden.

„Maer hier bekenne ick duer meynschelicke zwq,cheit

mij zeer ontgaen thebbene, namelick daermede, dat ick

mijne private droufnesse, die ick vuyt sodane een besluyt

ghenomen hadde, te vele toeghevene, niet alleene den

voorseiden goede mannen onghehoorsaem hebbe gheweest,

maer met het hoochste dangier onser openbarer discipline,

mij zelven gheopposeert teghen tvoorseide besluyt.

„Bovendien, zo hebbick ghemaeckt, met bijeen te ver-

gaderen vele twisten onser landtsheden , ende met het

vercleenen van de authoriteit der dienaren, alzo wel deses

Coetus, als van andere deser Nederlandtscher natie, dat

de goede existimatie onser vergaederinghe in pericle quam

,

ende dat bij den vromen vele erghernesse angherecht wierdt.

„Daeromme zo bidde ick Ulieden , L. Broeders : ten eer-

sten , dat ghij nae uwe broederlicke liefde den Heere voor

mij bidden wilt , dat Hij mij dese sonde vergeve , up wiens

bermherticheit ick mij oock beroupe. Daernae, dat ghij-

lieden, met vergheten aller voorledene erghernesse, Ulie-

der broeder, die hem nu nae beteren raedt schickene

es, weder annemen wilt in gratiën, ghelijck hij was hier

te vooren."

Dese forme es Enghelramo ghecommunicert gheweest; 'TLatijnschscrift
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bij den Cancelier ende hem zijn voorts up zijn versouck van 'tzelve, ende oock

translatie' bif En^-
^^^ ^^ originale latijnsche forme

,
copiën ghegheven, Ende

ghelramo onder- j^geft de voorseide forme onderscreven met zijnen handt
teeifendt, rusten in , , , ^, ^^ , , ,

, t -

consistorien. ende Delooft Sondaeghe naestcommende , wesene den lei

Paeschdach , opentlick voor de ghemeinte zijn bekentenesse

te doene.

Huweiick. Marten de Costere , van Mechelen , ende Barbele , weduwe

van Pieter van Amiens , zijn verwillicht te huwelicken. D'eer-

ste vuytroupinghe Sondaeghe naest. Barbara heeft belooft

,

haer metten eersten nachtmaele ter ghemeinte te begheven.

Jacob Saai ende Jan Lamoit verschenen in consistorien

ende zeyden, last thebbene, de dienaren an te zegghen,

dat etlicke huerer als morghen verschinen zouden voor

den E. Superintendent.

Nopende de Psai- Des anderendaechs , wesende 'sVrijdaechs IS^q Aprilis

meu ;^^ziet^hiervoo-
^QQj, p^^gg^j^^^^ ^ijn verschenen voor den Superintendent:

I50,i5i,8equen- D, Bartholdus , Mr. Jan Radermaekere , Thomas Soenen,

H. Fremault, ende waren belast totten Canceher te gane

,

daer Jacob Saai met Jan ende Passchier Lamoot oock

verschenen, dewelcke sich zeer beclaechden, dat de con-

sistorie de Psalmen Vuytenhovii in meeninghe was nae te

laeten, ende in stede van die de Psalmen van Petrus

Dathen te laeten singhen, ende dat voornemelick , onder

fol. 173. andere oorsaekeu , omdat men van tprenten van de Psal-

men Vuytenhovij noch vele ten achter was an Jan d'an-

prenter , die daer oock jeghenwoordelick , mede verschenen

was, ende tzelve affirmerde warachtich te zijne. Voor

welcke tachterheden zij verbonden stonden, met noch

meer andere van de oude consistorie, elck in de somme

van 10 fê sterl.

De dienaren der ghemeinte vertoochden diversche redenen,

eensdeels in de acten ghementionert , die van dese saeken

spreken, waerduere zij pretenderden, dat de voorseyde

veranderinghe stichtelick , nut ende noodich was. Hebben

oock met Jan Day ghesproken, ende belooft de handt te
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helpen anhouden, dat hij van zijne tachterheden zal be-

taelt zijn; behoudens, dat hij alvooren daerof eene clare

rekeninghe doe met Loys Thiery.

De Cancelier , de zaeke al int langhe ghehoort hebbende

,

heeft verclaert, dat hij de consistorie niet beletten en

wilde, de veranderinghe van de Psalmen te doene, maer

dat sij daerin doen zouden, also sij naer haere discretie

ende tlast , dat hemlieden van God ende zijnder ghemeinte

opghelecht was, zouden bevinden stichtelicxt en oorboor-

licxt te zijne.

Vermaende voorts Jacob Saai ende de zijne, dat sij

onbehoorlick deden, met de dienaers der consistorie zo

dickmael te beclaeghen voor den Superintendent, ende te

berespen huerlieder handelinghen. Want dewijle hij ende

de gantsche ghemeinte de dienaren bestemt ende vercoren

hadde , zo behoorden zij met hemlieden oock te vreden te

zijne , ten ware datse ghenouchte namen in altijts te twis-

ten ende contradiceren. Ende aldus es men eyndelinghe

van daer ghescheiden.

Sondaechs lö^n Aprilis, weesende den eersten Paesch- De Psalme.

dach, heeft men begonnen de Psalmen, overghestelt bij

Petrum Dathenum , van vooren af te singhen in de Neder-

duytsche ghemeinte te Londen. Ende daer was te vooren

zeker advertissement ghedaen an de ghemeinte , als dat

de dienaers niet vuyt lichtveerdicheit , oft tot prejudicie

van eersamen Jan Vuytenhove, saligher ghedachten, de

veranderinghe toeghelaeten hadden; maer om nootlicke

ende ghewichtighe redenen, in de voorgaende acten, van

dese saeken sprekene
,
gheroert , ende voornemelick om de

confusie te weeren , die daer daeghelicx angherecht wierdt

bij een groot partie der ghemeinte, die de Psalmen Da-

theni in de kercke medebrochten ende songhen; maekene

also een groot discord etc.

Jan Enj^helram verscheen oock nae de predicaetie voor Enghelram.

de ghemeinte ende voor taflesen van de schultbekentenesse

.
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hiervooren gheregistreert fo. 170, dewelcke hij ondertee-

kendt hadde, ende alsnu beantwoordde met een jaewoordt.

So was daer zeker advertissement ghedaen an de ghemeinte,

bij laste van den Cancelier, in de mannieren naevolghende

:

„Christelicken Broederen ende Zusteren!

„U. L. es al te samen wel kennelick, hoe dat onse

broedere Jan Ynghelram, hier jeghenwoordich , der ghe-

meinte tweemael voorghestelt es gheweest, opdat hij tot

bekentenesse zijnder beganghen feylen zoude mueghen
fol. 174. ghebracht werden , ofte dat men anderssins , nae orden

der Christelicke discipline, met hem als met eenen on-

boetveerdighen zouden hebben moeten voortgaen.

„U. L. es oock wel kennelick, hoe dat daernae dezelve

saeke ghebracht es gheweest voor den Cancelier van den

E. Superintendent. Ende ghemerct, dat dezelve Cancelier

nae zijn wijsheit ende discretie een finael ende Christelick

besluyt van de gantsche zaeke ghemaect heeft, voorscri-

vene zelve een forme , nae dewelcke hij gheordonnert heeft

dat dese onse broedere Enghelramus zijne schultbekente-

nesse doen zal.

„So hebben wij U. L. alvooren, bij zijnen laste, willen

te kennen gheven, als dat noch bij den voorseiden E.

Cancelier, noch bij der consistorie oynt eeneghe ketterie

in de scriften onses broeders Enghelrami berespt zijn ghe-

weest, maer dat hij in de hooftstucken der religie ende

des gheloofs van eenerley ghevoelen met ons es, alsoot

betuycht es gheweest met het onderscriven etlicke articlen,

sprekende van tofficie eenes privaten persoons, onlancx

bij den E. Superintendent ghedecretert.

„Maer de oorsaeken der zwaricheden in desen handel

ontstaen, zal ü. L. hooren vuyte naervolghende forme van

bekentenesse, bij den Cancelier, als voorseit es, onsen

broederen Enghelramo voorghescreven , die dezelve onder-

screven heeft, ende daerup nu zijn jaewoordt gheven zal."
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'sDijsendaechs 17 Aprilis, in de Paeschdaeghen.

Pieter de Kneselaere , ondertraut met Janneken Hedle ,
Huwelick.

Yngelsche, versochte dat hij mocht trauwen in zijn pero-

chie , omdat hare vrienden zulcx begheerden.

De dienaers hebben zijn versouck verwillicht , behoudens

dat de dochtere met etHcke harer vrienden Donderdaeghe

voor consistorien verschine, om verclaringhe van huer-

lieden begheerte te doene, ende met eenen de consistorie

een verzekertheit te gheven van huerlieden voorghenomen

huwelick.

Jooris de Dobbelaere, met Margriete van Zevecote, ï'^^"-

beyde van Ghendt, zijn verwillicht te huweUcken. Son-

daeghe d'le vuytroupinghe. De dienaers zaghen huerlieden

bescheet van consente.

'sDonderdaechs 19 Aprilis 1571.
,

Mr. Jan de Radermakere, auderlinck, ende Janneken

Raekets , verselscipt met Jan Raekets ende Beatrix , zijne

huusvrauwe, hueren vaedere ende moeder, gaven an, hoe

se voorghenomen hadden sich ten H. Eestande te beghe-

ven, ende versochten de ghewoonlicke vuytroupinghe. De

consistorie heeft huerlieden versouck verwillicht. Janneken

versochte met eenen opgheteekendt te sijne om in de ghe-

meinte te commene.

Baudewijn de Keysere, van Ghendt, met Goelken van idem, .

den Putte, verselscipt met Raphael van den Putte, hueren

broeder, zijn verwillicht te huwelicken. Sondaech naest

d'le vuytroupinghe. Baudewijn zal verschinen in de belij-

denesse, om in de ghemeinte te commen metten naesten

avontmaele.

Verscheenen voor consistorien Pieter de Kneselaere met

Janneken, zijn bruudt, ende etlicke harer vrienden, ver-

clarende huerlieden begheerte om te mueghen trauwen in



314

een Ynghelsche kercke, alsoot Dijssendaeghe lestleden

fol. 175. besloten hadde gheweest.

AiiDeminghe van Woulter Diepenrincx, van Asselt, versochte te ondertee-

kenen den vrede, over twee jaren ghemaect in dese

ghemeinte, ende voortan hem onder de discipline te be-

gheven, ende als een lidtmaet anghezien te zijne. De

dienaers hebben hem anghenomen, behoudens dat men

up den nachtmaeldach daervan zeker verclaringhe doe an

de ghemeinte, ghelijck men van andere plecht, die in

ghelijcken graet ghestaen hebben; daermede bij te vreden

was.

Versouck Beun Matheux Buen , eertijts bij dese ghemeinte gheëxcommu-
te versoenen.

nicert, versochte te vereeneghen metter zelven ende sich

te versoenen; belovende nae te comen zulck ais de die-

naers over hem ordonneren zullen ; behoudens , dat tzelve

zij nae Gods Woordt.

Vijfve contra LievcD van Vijfve ende Lieven de Wachtere brachten
Wachtere.

^^ coiisistorien zeker different, dat sij onderliughe hadden;

versouckende daerover toordeel derzelver. De consistorie

heeft ghedeputert 4 mannen, namelick: Guillame Bogaerde,

Clement van den Driessche, Adriaen de Poortere, Lucas

Mayaert, om tzelve different te slissen, in welcker zeg-

genscap beede partiën hemlieden ghesubmittert hebben.

Huwelick. Marten Boone , vuyt graefscap van Muers , met Barbara

Anthuenis, weduwe van Jan van Bueren, van Breda, zijn

verwillicht te huwelicke. Sondaeghe een ghemeene ghebet

ende binnen 8 daghen daernaer d'l^ vuytroupinghe.

Besluyt van een Dewijle daer etlicke auderlinghen ghebreken tot vervul-

toekiesinghe der
j^j^gije des dienstcs , so es in consistorien besloten , een

auderlinghen. o

toeverkiesinghe te doene van zes personen, ende te dien

eynde eenen vastendach te houden Woensdaeghe naest-

commende, medts het alsdan ledichdacb es. Dit zelve

zal men der ghemeinte angheven Sondaeghe naestcommende.

Ende in Woensdaghe naenoene zal men procederen totter

electie in consistorien , nae sodane forme , als de fransche
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kercke alhier en de ghereformeerste kercken in Vrancke-

rijcke useren, ende alzo men in dese ghemeinte, bij laste

ende prescriptie van den E. Bisscop , onsen Superintendent

,

de diakenen vercoos. De personen vercoren zijnde, zo zal

men huerlieden bewillinghe afvraeghen , ende daernaer , van

Sondaeghe dat compt in 8 daghen, der ghemeinte voor-

stellen.

Mr, Jan Enghelram vertoonde, hoe hij ghynck wonen Enghelramo een

te Cantelberghe , ende versochte derhalven een attestaetie
attestatie gbeghe-

van de consistorie; dewelcke hem ghegheven wierdt, onder

thandtteeken der dry ministren ende den zegle der con-

sistorien, vuyt name der consistorien.

Tinhoudt derzelve was: dat Enghelramus was een man
van goede religie ende Godtsalighen wandel, een lidtmaet

onser ghemeinte, daer hij eertijts langhe auderlinck heeft

gheweest. Versouckene an alle, die dattestaetie zullen

lesen, datse hem daervooren willen houden, ende alle fol. 176.

nootlicke behulpsaemheit doen etc.

Sondaechs 22en Aprilis 1571.

Wierdt nae de voormiddaechsche predicatie vulcomen

tbesluyt van den voorgaenden consistoriedach , angaende

tangheven van eenen vastendach.

'sWoensdaechs 25en Ditto.

Men heeft gheprocedert totter verkiesinghe van zes

auderlinghen , in de mannieren naevolghende

:

De auderlinghen ende diakenen sijn tsamen comen in

consistorien, alwaer een yder van hemlieden overghegheven

heeft een billet , inhoudende 6 , 8 of 10 persoenen , meer

ofte min, dewelcke hij achtede bequame te wesen totten

dienste. Dese persoonen zijn bij den voorsittenden minister

vuytghelesen vuyte voorseide billetten ende upgheteekendt
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bij den scrijvere in een billet apart. Ende waren met

namen de naevolghende : Joannes Cubus , Guillame Bogaert

,

Lucas Mayaert, Willem Eouck, Jan Beele, Clement van

den Driessche, Lucas de Heere, Gillis Bontenaeke, GilKs

Lems, Joannes Moyenss^ie, JanLamoit, Pieter Carpentier,

Jacob Saai , Jan Clercx , Claude Dotignys , Jan Eduwaerts

,

Willem Togghe, Ghelain de Beste, Mr, Jan Verbeke,

Reynier Pastor, Mr. Christiaen de Rijcke, Godefroit Stab-

baert, Jacques Janssen, Pieter van den Broucke, Jan

Selot, Pieter Bauters, Gheeraert Artijs , Jan van der Vliet,

Marten van Peene, Jan Blommaert, Gillis Verhiele, Mel-

chior van As, Franchois Clercx, Gillis Heureblocq.

Vuyt alle dese voorscrevene persoenen heeft men voorts,

bij ommestemminghe
,

ghecoren sesse tot auderlinghen

,

ende zijn de meeste stemmen ghevallen up de naervolghende

:

Willem Bogaert. Jan Moyenss^^e.

Lusas d'Heere. Willem Rouck.

Lucas Mayaert. Mr. Jan Verbeke.

'sDonderdaechs 26ei Ditto.

Waren de voorscreven 6 vercoren broeders in consisto-

rien ontboden, ende afghevraecht , of zij oock gheen zon-

derlinghe belett en badden, waerduere zij den dienst niet

en souden connen anveerden. Een yeghelick van hemlieden

heeft zeker excusen voortghebracht, dewelcke niet souffis-

sant bevonden waren, vuytghenomen van Moyenss^e ende

Verbeke, dewelcke vertoonden: eerst Moyenss'^^^ dat hij

een jonckman was, die na een conditie stondt, ende alle

daeghen in meyninghe was te vertrecken, Ende al hadde

hij in stadt ghebleven , zo zoude hij hem moeten begheven

om schoolmeestere te zijne , dewijle hij gheen ander middel

en wist om den cost te winnen , welcke vocatie hem gants-

lick verhinderen zoude van den dienst bequamelick te

bedienen. Mr. Jan Verbeke, oock jonckgheselle, vertoonde
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hoe hij verbonden was an zeker eclelvrauwe , om huer kin-

deren te instrueren, int walsch ende latijn, ende schicte

datse desen zomer buuten zoude gaen wonen, so se ghe-

wone es, daer hij mede trecken moeste. Ende al waert

dat hij vuyt dien dienste scheyde, zo zoude hij hier in

stede niet blijven , maer trecken naer Ocxfort oft Cambrigs

,

om zijn studiën te contienuëren , zo dat hi protesterde voor

God, dat hij gheenssins den dienst conste anneemen. fol. 177.

Dese redenen gheweghen zijnde ende bevonden ghewich-

tich, heeft de consistorie dese 2 letsten verdraghen van

den dienst, ende zo vele ghedaen an d 'andere viere , datse

verwillicht hebben den dienst an te nemen, zo daer gheen

wettelicke impediment en viele.

In stede van de voorseyde 2 afgheblevene zijn voorghe-

stelt gheweest: Jan Beele ende Clement van den Driessche,

als de naeste zijnde in de bestemminghe met meest voysen

,

ende besloten , up tontbieden jeghen Saterdaeghe.

Saterdaechs 28en Aprilis 1571.

De voorseyde 2 broederen, Jan Beelen ende Clement

van den Driessche, zijn in consistorien verschenen, ende

naedien huere excusen bij de vergaederinghe niet ghe-

nouchsaem bevonden waren, zo hebben se eyndelinghe

verwillicht in de anneminghe des dienstes, zo daer gheen

wettelicke verhinderinghe en viele.

Jan Wissels, van tZevener, vuyt Cleven, ende Sara Huwelick.

Verkindert , filia Adams , zijn verwillicht ten huwelicken

met elckanderen. De moeder van de dochter verscheen

mede ende consenterde int huwelick. De jonckman be-

loofde in de ghemeinten te commen ten naesten keere.

Wissel, Wissels zijn broeder , tuychde , dat huerlieder moe-

der hem consent ghegheven hadde te trauwen, als hij een

goede dochtere vinden zoude.
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Sondaechs 29eii Aprilis.

Mits dat het nachtmael ghehouden was , zo en hilt men
gheen consistorie nae noene. 'sVoornoens waren de voorscre-

ven 6 vercorene broeders der ghemeinte voorghestelt , met

een verclaringhe , zo daer yemandt eeneghe wettelicke ende

beproufde oorsaeken ende redenen hadde , waeromme de voor

seyde broederen oft eenich huerer niet en behoorden totten

dienst der ghemeinte anghenomen te zijne , dat hij tzelve

ordenthck ende met goedt tuychnis an de consistorie zoude

bringhen onthier ende Donderdaeghe naestcommende.

'sDonderdaechs den 3en May 1571.

Oppositie contra Nacr tdoen van de rekeninghe der diakenen , verclaerde
^^^^°" ïogghe angaende Jan Beelen, dat hij tanderen tijden

diakene heeft ghezijn in dese ghemeinten, ende is metten

anderen diakenen , zijnen metbroederen , ten achter ghe-

bleven zeker soem van penninghen; daervan sijlieden

ghecomdempnert zijn gheweest, rekeninghe, bewijs ende

reliqua te doene , eerst bij de fransche ghemeinte , daer-

naer bij den Superintendent. Nochtans en hebben tzelve

alsnoch niet vulcomen.

Contra Beelen, Verscheen Jacob Saai, Claude Dotignys ende Lambert

sche.
' Pieterssen. Vertoochden , eerst angaende Jan Beelen , dat

hij over 6 jaren, in de groote peste, diakene was, ende

datter alsdoe twee diakenen vercoren waren, die upzicht

fol. 178. hadden up de sterfhuuse van de peste, voor zekeren

sallaris van 7 , 8 oft 10 schell. de weke , met belofte

van goeden inventaris van de goederen te maekene, ende

rekeninghe, bewijs ende reliqua te doene; welcke diakenen

huerlieden debuoir niet wel en deden, also Jan Beelen

selve der consistorie te kennen gaf, ende zegghende:

„dattet beter ware de goederen opentlick metten stockene

te vercoopene, dan onder den duime, zo die 2 ghedaen

hadden " etc. , daertoe hij zijnen dienst oock ghewillichlick
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offererde, zonaer nochtans eeneghe sallaris te willen nemen.

De consistorie heeft hem ghecommittert namens dandere

,

ende nochtans heeft hij ende zijn hiuisvrauw de goederen

oock vercocht onder duime, ghelick als dandere, tot

grooter schade. Hiervuyt es groote murmuraetie gheresen,

zo dat diversche broederen versochten, dat de diakenen

rekeninghe doen zouden. Eyndelinghe wierdt daer zeker

sommarische rekeninghe in consistorie ghedaen, daerof

tslot was: in ontfanghe 125.13.5 fê st. , ende vuytgheven

106.10.10 B st., zodatter noch resterde goedt 19.2.7 êê st.,

boven zeker goederen, als : bedden , matrassen , betsteden,

dootcleederen etc, die de diakenen noch onder hen hadden.

De broederen persisterden , dat sij behoorlick rekenin-

ghe doen zouden, met claer bewijs ende specificatie van

den goederen, diese gheïnventariert , upghenomen ende

vercocht hadden, ende reliqua upleggheni). De consistorie,

om alle suspitie van pertijscap te eviteren, heeft ghemaect,

dat de saeke in handen der francscher consistorie ghe-

stelt wierdt; dewelcke, naer een neerstich ondersouck

van de zaeke, eyndelinghe verclaert hebben, dat der broe-

deren versouck billick was, ende dat de diakenen

schuldich waeren tzelve nae te commene. Welcke sententie

naederhandt gheconfirmert es gheweest bij den E. Bisscop

van London , ende nochtans noint bij de voorseide Beele

metten zijnen vulcommen. Derhalfven achten de anghevers

,

dat sodane een persoon, die der ghemeinte also te cort

ghedaen heeft, ende daermede specie van sacrilegie ghe-

committert, niet en can, noch en mach voor een herder

der ghemeinte anghezien, noch anghenomen werden.

Saai ende Dotignys zeyden, hoedat Willem Rouck in Contra Rouck.

de letste rekeninghe , die dauderlinghen deden van den

dienstghelde , voor diversche broederen, daer present sijnde,

opentlick zoude gheseit hebben, angaende D. Gottfridum,

1) üplegghen: uitbetalen. Zie Kiliaen.
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dat hij te groote jaarlicxsche gaige hadde, ende daer

wasser vele, die tot hem niet contribueren en wilden,

daerin zij wel deden, etc.

Dynct den anghevers , dat hij hiervan behoorde ver-

maendt te zijne, ende zijn schuit te bekennen voor de

persoenen, daer hij de voorseide woorden ghesproken

heeft; anders kan hij niet bequamelick ten dienste an-

ghenomen zijn.

Contra Driessche. Verclaerden voorts de voorseyde Saai ende Dotignys

,

datter een geruchte gaet achter Clement van Driessche,

dat hij zoude perdoen versocht hebben van den Ducq

Dalva, om zijn goedt ende landt wederom te crijghen,

ende dat hij briefven over zee zoude ghescreven hebben,

hem beclaeghende , dat hij verleedt hadde gheweest van

de guesen ende gueserie. Zo zulcx warachtich ware , hij

ware een onbequame dienaer.

Es gheadvisert: alle dese stucken metten diakenen te

fol. 179. communiceren Sondaeghe naestcommende.

Huwelick. Adolf Visser, van Tolhus, in Cleven, ende Martijnken

Janssen , weduwe Willem Schot , versoucken te huwelicken,

Adolf begheert sich ter ghemeinte te begheven. De con-

sistorie, gheïnformeert wesende vuyten rapport vanne

zeker Ynghelsche dochtere, dienstmaechte van PieterBryet,

dat Adolf met huer wat vuytstaende hadde van belofte-

halfven, heeft gheordonnert , dat Adolf certificaetie bringhe

alsdat die zwaricheit gheslist was , ende up wat voet

,

aleer men met deser zaeken zal voortgaen. Daermede zij

te vreden zijn gheweest.

Idem Pieter Willems, van Andtworpen, ende Mayken Bac-

kers, weduwe Anthony Warryn, zijn verwillicht te huwe-

licken. Mayken begheert huer ter ghemeinte te begheven.

Pieter heeft vaeder noch moedere ende es zijn zelfs man.

Sondaechs 6en May.
Andwoorde Bee-

len. Jan Beelen es opontboden gheweest ende zijn hem
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voorghelesen gheweest de redenen van oppositie, jegliens

hem anghegheven ten letsten daeghe , met verzwijghen van

de namen der angheveren. Beelen, hierup andtwoordende

,

heeft ontkendt oint yet tot bezwaringhe van de 2 diake-

nen, die tot de administratie van de peststerfhuuse

ghecommittert waren in de groote pestetijdt, an consisto-

rien ghebracht thebbende. Verclaert oock , dat bij noint

handelinghe , noch administraetie in dien tijdt ghehadt en

heeft van den aermengoeden , breeder, dan hij in der

qualiteit als executuer van de testamente van wijlen Mr.

Pauwels , van Axele , ende niet als diaken , hem wat ghe-

moyt heeft mette vercoopinghe van deszelven Mr. Pauwels

goederen, in welcke conditie een weynich goedts van de

aermen mede vercocht wierdt. Waervan hij , Beelen

,

bereet es breeder verclaringhe te doene , ende bewijs waer

de penninghen bevaren zijn, tallen tijden, dies versocht

zijnde. Ende angaende de gepretenderde tachterhede,

bij de opposanten anghegheven, zecht, dat hem die

gheenssins anne en gaet; maer mach men daervan

anspreken den 2 diakenen, die daertoe specialick ghe-

committert waren, ende oock huerlieden sallaris daerof

ontfynghen.

De voysen ommeghevraecht, dadvyse ghedroughe: dat

men Donderdaeghe dopposanten zal verclaren, so sijheden

oft yemandt el sententie hebben (also se zegghen) ten

laste van Beelen, datse die ter executie ligghen, zo zijt

verstaen. Zo vele hem angaet, hij heeft de consistorie

verclaert, dat hij te vreden es een yder te voldoene, die

behoorlick zal connen bijstellen, dat hij eenich onrecht-

veerdich goedt onder hem heeft. Men zal daerbeneven

vermanen d'opposanten , datse qualick ghedaen hebben,

den broeder te beschuldighen met specie van sacrilegie,

dewijle zijlieden zelve den broederen, sichtent dien tijdt

dat hij zulcx zoude ghedaen hebben, in de ghemeinte

anghenomen hebben, vriendelick met hem versoent sijn,

21
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ende nu twee jaeren onverliindert hem ten avontmaele

hebben laeten gaen.

Angheven con- Jacques van Maalsack , Joos Janssen , Clays van Zandt-
tra Dnessche.

yQQrt vertooghen , hoe hemheden den tijdt te cort ghevallen

es, om huerlieden bezwaringhen an te gheven teghen

eenen broeder , voorghestelt bij der consistorie om auder-

liuck te zijne. Bidden derhalfven , datse noch mueghen

ghehoort zijn , twelck hemlieden toeghelaeten wierdt. Zeyden

de broeders , dat huerlieden zwaricheit was teghen Clement

van Driessche, die na de leere Pauli niet vastgheholden

fol. 180. heeft an de leere. Want tes openbaer, dat hij in de stadt

van Audenaerde een vercoren dienaer es gheweest, ende

nae tverstroyen des Evangeliums heeft hij briefven ghe-

screven, addresserende an Mijneheere van Putthem, dat

hij hem zoude willen helpen om int landt te mueghen

commen, ende de leere des Evangeliums af te ganen.

'sDonderdaechs lOen May 1571.

Huwelick. Adam der Kinderen verschijnt met Elisabeth van Cokere,

vuyt landt van Cleven, ende gheven an van hueren voor-

ghenomen huwelick. Van Adam's zijde verschijnt de weduwe

van Adam der Kindere , zijne moedere ; ende van Elisabeth

zijde Mechelynken, weduwe van Wouter Eist, haere over-

ghesettede. De dienaers hebben huerUeden versouck ver-

willicht; sondagh d'le uutroupinghe.

Tuychen Adolf Adolf Visscr bracht 2 ghetuyghen, als hem over da-

ghen belast was , namelick Wouter Francq , een broeder

deser ghemeinte , ende Adriaen Niulan , een broeder der

francscher ghemeinte, die tuychden: eerst Wouter, dat

hij Ellin , dienstmaechte van Pieter Bryet , sprack Dyssen-

daeghe lestleeden, huer vraeghende, ofse Adolf Visser

yet wiste te heesschende van beloftehalven; Ellin and-

woordde dat neen. Vraechde huer anderwarf, ofse hem

belet doen zoude zo hij traude , andtwoordde Ellin ander-
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warf dat neen, ende zeyde, datter noint belofte en hadde

ghezijn , dan goeden wille ende schoon woorden, Adriaen

tuychde, dat hij huer up de voorleden Dijssendach heeft

hooren zegghen teghen Adolf: „Adolf, ghij muecht huwen

als ghij wilt. lek en zal u gheen belet doen."

De ghetuughen ghehoort, Adolf versochte voortganck Hnweiick.

met Martijnken ; belovende ten eerste keere hem ter

gheraeinte te begheven. De consistorie accorderde huer-

lieden versouck.

Hans ende Adolf Visser, metsgaders Wouter Francq , Herman Grofsmit

gheven an, hoedatse Saterdaeghe lestleden saghen Herman j''" vhssinghen,
" o o droncke op strate.

Grofsmit, van Vlissinghen, ojDenbaerlick up strate ver-

smoort droncke; ende wilde Adolf griefven met eenen

snijder ^), ende den bedel van den connestable ") in den ghe-

lijcken, zoot hem niet belet hadde ghezijn. Ende sander-

daechs vertrock hij nae de scepen. Es besloten: dat men
acht up hem nemen zal tzijnder compste, ende de con-

sistorie dan adverteren.

Gheeraert Savegrein, met Agnees Jacobs, weduwe van HuwelicV.

Hans Lackhuys , gheven an van huerlieden voorghenomen

huweHck, versouckende hare vuytroupinghen. Gheeraert

es sijns selfs man, ende zal hem laeten ondersoucken

voor het trauwen van zijnder gheloove. Accorde. fol. 181.

Willem Jacobs, van Brugghe, ende Cathelijne Vereist, Huwelick.

weduwe van Walrave Loycx, gaven an van een voorghe-

nomen huwelick , versouckende hare vuytroupinghe. Willem

zal hem ten naesten keere ter ghemeinte begheven ende

sich laeten ondersoucken etc. Hij heeft vaeder, moeder,

noch vrienden ende es van ghetijdegher oude. De vrienden ^
van Cathelijne verschenen mede in consistorien. Accorde.

Verschenen voor consistorien Jacob Saai ende Claude

Dotignys, ende men las hemlieden voor tbesluyt van de

1) Grriefven met een snijder: steken met een mes.

2) Bedel vau den Connes tabele: gerechtsdienaar.
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voorleden consistoriedach , angaende huerlieder oppositie.

Hierup vielen vele redenen tusschen de consistorie ende

de voorseide 2 broederen, ende onder andere zeyde Saai

Verschil tusscheu teghen Thomas Soen : „ Daer esser meer , Thomas , die

Soeu ende Saai.
^j^^g^. ^|g vyngherg ghezien zijn gheweest, ende daer noch-

tans sententie over ghegaen es. Ghij weet wel wie ick

meene; ghij kendt den persoon wel."

Thomas versochte, dat Saai verclaren zoude, wat hij

hiermede meende, oft anderssins, dat hijt hilt voor een

bedecte valsche beschuldinghe, daerover hij hem vermaende

schultbekenninghe te doene, ende noch breeder vermanen

zoude. Audtwoordde Mr. Jacob: „Doet dat ghij wilt, ghij

zult bij avonture den man thuus vinden." Es besloten,

met Mr. Jacob hiervan te sprekene Saterdage, als hij in

consistorie compt , ofte Sondaeghe.

Decisie van de Daor CS voorgheghcveu te handelen van de oppositie
,

oppositie Clemen- teghen Clement van Driesche ghedaen. De opposanten
tcs Vïiii !0ri6scn6

hadden zeker tuyghen inbrocht teghen hem, daervau de

depositien hier naeghelaeten zijn, anghezien tscrift zelve

in consistorien voortghebracht wierdt, daervan zij tuych-

den ghescreven metter eyghen handt van Clement; alzo

hij naederhandt , binnengheroupen zijnde , selfve bekende.

De summa van tinhoudt desselven scrifts was een vertooch

an Mijnhere van Putthem, ghescreven over 4 jaren, als

hij hier te Londen was, hoedat hij Clement tAudenaerde

in dienste van de consistorie hadde ghezijn; in welcken

dienst hij hem vergrepen hadde teghen de Majesteit, be-

gheerende daerom Mijnsheeren assistentie, om perdoen te

crijghen van Madame, om int landt wederom te mueghen

commen, ende zijn wijf ende kinderen te gouverneren, als

hij te vooren ghedaen hadde.

Hierup dadvyse ommeghevraecht , etlicke achteden, dat

dese oorsaeke ghenouchsaem was, om hem totten dienst

niet toe te laeten, anghezien Paulus leert , dat een dienaer

moet goedt ghetuyghenesse hebben etc. , vasthouden an de
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leere etc, ende dat hij dezelve hiermede eenichssins ver-

saect heeft.

Daerteghen wierdt gheallegiert

:

Ten eersten: hoe dat dit faict gheschiet es over vier

jaren, zeer corts naedat Clement overcommen was, ende

wel een jaer en half teer hij hem tot dese ghemeinte be-

gheven hadde. Nu, indien hij daeromme onbequame zoude

moeten gheacht wesen, tzij hier oft over zee, om in

eeneghen dienst der ghemeinte te commen , nietjeghen- fol. 1 82.

staende dat hij anderssins zeer bequame es ende ghetuychnis

heeft van een vroom broeder te zijne in zijn wandelinghei).

Ten tweeden: zo en was dit faict maer een voornemen

ende concept, dat noint ten effecte ghebrocht en es ghe-

weest, want tscrift oft tinhouden van dien en es noint

an Mijnenheere van Putthem ghepresentert gheweest;

maer ander stondt, daer yemandt van tselve scrift hem

vermaende, zo hadde hij tprincipael, dat int nette ghe-

screven was om te presenteren, gheschuert, als ghepeni-

tert hebbende van sodane voornemen. Besluytende hiervuyt,

dat niet en es een argument van onbestandicheit in den

gheloove, maer ter contrarien een teeken van groote vro-

micheit. Namelick, als men wel middelen zoude meenen

te vercrijghen met goedt ende vrienden , om tot zijnen

goederen, wijf ende kinderen weder te gheraeken, ende

nochtans zodane tentatien duer Godes ghenade overwindt,

ghelijck het blijct dat hij ghedaen heeft; want men be-

vindt niet, dat hij zulcx meer ghepoocht heeft sichtent

den voorseyden tijdt, maer dat hij hem ter ghemeinte

Gods begheven heeft ende zeer stichtelick altijts ghewandelt.

De zaeke int langhe ghedebatert, de resolutie was: dat

hij totten dienste behoorde anghenomen te zijne, ende dat

doppositien insouffissant zijn, om hem daervan te weeren.

Voorts, dat men alle dopposanten jeghen Saterdaeghe in

1) Dese zin is ook in het handschrift verloopen.
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de consistorien ontbieden zal, ende hemlieden verclaren

de redenen, waerom huerlieder oppositien niet ghenouch-

saem bij der consistorie gheoordeelt en zijn. Ende Son-

daeghe zal men voorts procederen metter bevestinghe.

Saterdaechs IS^Q May 1571.

Adveriissement Wierden opontboden Clays van Zandtvoort, Jacques van
van de conclusie Maalsack ende Joos Janssen. Item Mr. Jacob Saai , Claude
up (Ic oppositien. '

Dotignys ende Willem Togghe, opposanten. Ende was

hemlieden verclaert, met vele redenen, waeromme huer-

lieden oppositien insouffissant waren, om de vercorene

broeders van den dienst te weerene , ende dat de con-

sistorie als morghen mette bevestinghe voortgaen zoude.

De broeders hebben de zaeke der dienaren conscientie

bevolen, houdende nochtans, dat hemlieden niet vuldaen

en was. De consistorie , ter contrarien , achtede dat huer-

lieden redenen meer dan ghenouchsaem waren, om alle

lieden van redene ende verstande te contenteren.

Soen contra Saai. Angacndc de zaeke tusschen Thomas Soen ende Jans

Saai, ghementionert in de acten van de voorgaende dach,

die es hiermede ter neder gheleit. Soen versochte te

wetene , of Saai yet wiste te zegghen up zijn leere , leven

ofte handelinghe etc. Zo hij daerup niet andtwoorden

wilde, dat hij zijn zwijghen annam voor een purgaetie,

versouckende daerof acte thebbende. Saai andtwoordde

,

dat hij de woorden , in de voorgaende acte ghementionert

,

niet ghesproken en heeft beschuldingswijse , noch beschul-

fol. 183. dighen en wilde.

Sondaechs 13ea May 1571.

Besiuyt angaende ^acr CS bcslotcn , Dondcrdaeghe naestcommende ,
ten

de wijeken. 2 hucren, te verschinen in consistorien, om de wijeken

te deelen, ende yeghelick de zijnen te assigneren. Twelck
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ghedaen zijn, es gheadvisert, dat een yder in zijnen wijck

zal gaen, opscrivende alle de namen ende toenamen van

den broederen ende zusteren , in dezelve wijck wonende

,

ende wat 'yeghelick ter maendt consentert totten dienst.

Es gheadvisert : dat men voortan alle persoonen , die in

onse kercke trauwen, ende de ghedoopte kinderen, mette

namen van de vaeder ende tuughen, in eenen registre

apart zal teekenen.

De vercorene auderlinghen quamen in consistorien ende

traden eerst in hueren dienst, bestemmende metten andere

over de voorseide besluyten.

'sDonderdaechs 17en May 1571.

Daer es andei'warf gbehandelt van de deylinghe der

wijeken ende upbringhingbe der namen ende toenamen van

de broederen ende zusteren, met specificatie wat een yder

ter maendt zal connen gheven totten dienst, om te ziene

wat de quantiteit vuytbringhen zal, ende alsdan hem te

reguleren , nae de faculteit der kercke , in alle costen ende

lasten derzelve.
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Coppius, Jan, 246.

Comelie, Wed. H. Clays, 94.

Cornelis, Joost. Zie Joost.

Corselis, Michiel, 307.

Costere (Arent de Bruue) koster dei'

kerk, 212.

Costere, Marteu de, 310.

Coucke, Jan, 238.

Couvaert, Grermijn de, 192.

Crelis, Jan, 105, 149.

Cubns, Joanues, 3, 96, 100, 123, 150,

151, 167, 246, 263, 295, 297, 307, 316.

Cueninck, Eduwaei't, 100.

Cueninck, Jan de, 3, 4, 13, 36, 42, 52,

53, 73, 83, 97, 123, 151, 154, 170,

187, 209, 210. 227, 228, 231, 232,

246, 354, 265, 285.

Cueninck, Nicolaes de, 284.

Cueninck, Pauwels de, 266, 267, 269, 287.

Cueninck, Pieter de, 174, 213, 214, 233,

Culemhourgh, graaf van, 162.

Cuuper, Marino Lambrechts de, 67,- 68,

212.

Cuuper, Pieter de, 163.

Cuyper, Mauritius de, 93, 96, 138, 139,

141, 142, 143, 153, 155, 161. 212.

B.

Dammen, Guillaume, 188.

Daniels, Adriaen, 267, 268.

Dathenus, Petrus, 165, 170, 290, 302.

Davelu, Jan, 3, 12, 45, 81, 83, 89, 123,

128, 132, 136, 151, 152, 164, 183,

199, 200, 253, 275, 280, 281, 290,

291, 295.

Day, Jan, 307.

Delenus, Grualterus, 59, 95, 98, 103.

Delenus, Petrus, 299.

Delft, 87.

Demetrius, Emanuel, 64, 238, 276, 298,

300, 303.

Destreu, Maillaert. Zie Maillaert.

Dicbtere, Jacobus van, 211.

Dieperincx, Woulter, 314.

Diericx, Jan, 145.

Diericx, Hans, 238.

Digaies, Mayken, 244,

Dobbelaere, Joris de, 313.

Dorain, Hans, 102.

Dorsraael, Ghyselbrecht, 3, 4, 190, 199,

228.

Dotignes, Claude, 5, 34, 35, 36, 42, 66,

93, 103, 129, 130, 149, 165, 182, 233,

239, 241, 283, 284, 286, 291, 298,

304, 316, 318, 319, 320, 323, 326.

Dreyghe, Hans, 102.

Driessche, Clement van den, predikant

van Audenaerde, 3, 4, 5, 283, 303,

314, 316, 317, 320, 322, 324, 325.

Dubouquet. Zie Boucquet, du.

Duerhof, Sebastiaen, 94, 195, 236.

Dunghene, Coraelis van, 235.

Duvele, Jacques de, 248, 249.

Dyselaer, Matbieu, 173.

£.

Ebbe, weduwe van Rems Juut, 276, 290.

Eboracensus arcbiepiscopus, 174.

Eduwaerts, Jan, 85, 316.

Eede, Olivier van de, 278, 279.

Eex'tbrugghe, Margriete van de, 234, 282.

Eyckendale. Eyken van, 70, 72, 104,

117, 118, 121, 153, 158.

Elinck, Hubrecht, 3, 4, 46, 47, 54, 79,

236, 279, 280.

EUinck, Catharina, 26, 52. Zie ook

Zeebaert.

Elserack, Jacob, 62.

Eist, Hans van den, 65.

Eist, Wouter, 322.

Emhden, 268.

Engeland, 188.

Engbelram, Jan de, 5, 6, 13, 19, 20,

25, 31, 34, 35, 36, 38, 42, 44, 47,

55, 58, 78, 82, 83, 92, 103, 109, 111,



112, 116, 123, 124, 127, 128, 129,

130, 131, 134, 135, 13H, 138. 140, 141,

148, 149, 150, 182, 184. 185, 186, 190.

191, 195, 198, 201, 202, 206, 214,

217, 219, 220, 221, 222, 223, 227,

233, 239, 240, 241, 242, 244, 258,

261, 264, 266, 267, 271, 272, 273,

274, 275, 280, 281, 282, 283, 284,

285, 286, 287, 290, 291, 292, 293,

294, 295, 296, 297, 298, 299, 300,

301, 305, 307, 308, 311, 312, 315.

Eughein, van, 271.

Everaert, Jan, 305.

Exfort, graaf van, 64.

F.

Feugureus, Prof. te Leiden, 48, 49.

Peuillot, Jan, 279.

Floris, Joannes, 247.

Floris, Janneke, 126,

Foutaines, des, 5.

Franclcfort, 130.

Francq, Sebastianus, 187.

Francq, "Wouter, 322, 323,

Frausz, Catlierine, 194.

Frederick, Hans, 46.

Fremaiüt, Herculis, 3, 4, 11, 12, 13, 14,

15, 151, 179, 214, 228,251,252,258,

295, 296, 310.

Fromboult vau Kersbeke. Zie Kersbeke.

Fryoen, Pieter, 307.

G.

Gralmaets, Jeroen, 188,

Grarcy, Philippus, 3, 4, 31, 83, 92, 118,

123, 134, 135, 181, 186, 207, 228.

Garre, Franchois, 115.

Genève, 17, 19, 190, 221, 223, 268.

Gervaes, Agues, 173, 174, 175.

Germyn, Couvaert, 192.

Gheeraerts, Marcus, 248, 249,

Gheerssen, Geertruyt, 217, 246.

Ghendrick, alias Cleveu, Coi-nelia van,

6, 61.

Ghendf, 64, 85, 86, 93, 108, 288, 300.

Ghyseliuek, Adriaen, 46, 132, 133, l4 1,

28/.

Gisbertus, Joannes, 3, 4, 95, 98, 123,

134, 135, 150, 158, 199,

Goltsrait, Zacharias, 139.

Goris Mayken, 152, r53, 154, 156, 185,

189. 205, 233.

Gossemus, Gerardus, 139.

Gotschalck, Jan, 161, 231, 287, 290, 307.

Govaert, Hans, 214, 216.

Govaert, Tobias, 196.

Gramaye, Jacques, 27, 56, 69, 89, 90,

91, 173, 179, 181.

Grave, Jan de, 84,

Grofsmit, Hennan, 323,

Guesnoy, Artus du, 247, 262.

Gulick, Aert van, 195, 204, 209.

U.

Habit, Marten, 224.

Haemstede, Adriaen, 64, 22L 276,298,

299, 303.

Haemstedii, 221.

Handschutter, Joos de, 94, 146.

Handt, Cornelis, 224. .

Hans, Govaert, 216,

Happaert, Adriaen, 307.

Happaerts, Susanna, weduwe van Jan

de Eoze, 270, 293,

Hasselt, vau, 249,

Hautte, Jan van, 307.

Hedle, Janneken, 313.

Heere, Lucas de, 4, 283, 307, 316.

Heymakers, Cecilie, 106.

Hein, Jacob, 3, 4, 77, 148, 208, 265, 274.

Heindricx, Jan, 231.

Hendricx, Philippus, 162, 307.

d'Herde, Leuoen, 3, 4, 74, 204, 205,

212, 228, 258.

Herdeu, Pieter van, 53, 260.

Herman Aernault, 247.

Hermans, Thueiiken. 260.

Hermanniis, predikant, 268.

Hertogenbosch, 104.

Heunigli, Frans, Zie Huenich.

Heui-eblock, Gillis, 3, li4, 295, 297,

307, 316.

Hille, Joos van, 270.

Hillegeer, Laui-ens, 158.



Holboora, Jan, 247.

HoUandere, Gheeraei-t de, 191, 192.

Hollandere, Jacob de, 191.

Hooghe, Cornelis d', 81. 82, 113.

Hoorn, Gheeraert van, 142.

Hopsack, 25, 40, 74, 93, 109. 111,112,

116, 125, 128, 132, 138, 182.

Hoiitten, G-aspar, van, 17, 18, 19, 28,

37, 55, 66, 73, 91.

Hoven, Hendrick vau, 76.

Hubertsen, Elysaheth, 245.

Hubreehts, Triiyken, 260.

Huekens, Bastiaen, 287.

Huenich, Fraaehois, 150, 171, 182, 215.

Huusman, Jacobus, 212.

J.

Jacobs, Pieter, 244.

Jacobs, Agniete, wed. van Hans Lack-

huys, 323.

Jacobs, Willem, 323.

Jacques, Boekprenter, 118.

Jacques, Ie miueure, 233.

Jan, Mr., 218.

Jan de Cleermaker. Zie Cleermaker.

Janneken Rombout. Zie E.ombout.

Janssen of Janssens, 294.

Janssens, Coenraert, 244, 282.

Janssens, Cornelis, 158, 182, 184, 253.

Janssen, Gliei-aert, 112.

Janssen, Jacob, 59, 61, 99, 100, 127,

191, 192, 248, 260, 316.

Janssen, Jan, 163.

Janssen, Joost, 322, 326.

Janssen, Martynken, wed.Willem Scliot,

320.

Janssens, Pieter, 294.

Janssen, Willem, 187, 188.

Jansshene, Albertus, 212.

Jems, Jan, 204.

Jermouth (Yarmouth), Gl, 77.

Jochcms, Margriete, 52, 197.

Jonghen, Anthony, 112.

Joost, Cornelis, 3, 88, 118, 127.

Joris, 123, 141, 164. Zie ook Sylvanus.

Joris, Maventz, 124, 283.

Judith, huisvrouw van Francois Hue-

nich, 150, 151, 171.

K. Zie ook C.

Kaert, Jacob, 45, 46. Zie ook Koordt.

Katherinc, huisvrouw van Jan Wale-

wijn, 91.

Keyte, Betken, 13, 29, 92, 95.

Keyte, Jacob, 307.

Keysere, Aernoult de, 70, 71, 72, 104,

117, 121, 133, 142, 158.

Keyzere, Baudewijn de, 64.

Kelsbeke, Tanueken van, 102.

Kempen, Ynghelbert, 289.

Kentsman, Jacob, 62.

Kethele, Authonius, 79, 236.

Kerchove, Pieter vau de, l45.

Kersbeke , Trombault van, 235.

Kiele, Luyken van den, 217, 222, 223,

229, 230.

Kindereu, Adam der, 97, 98, 322.

Kistemaker, 275.

Kistmaker, Otto de. Zie Otto.

Kneselaere, Pieter de, 31 3.

Koordt, Jacob, 53, 54, 77, 81, 83, 148,

234. Zie ook Kaert.

L.

Lackhuys, Hans, 323.

Lafaye, 48, 49.

Larabrechts, Marinus, 66, 96.

Lamoot, Jan, 36, 59, 65, 95, 98, 103,

123, 181, 186, 187, 209, 210, 227,

231, 232, 239, 241, 284, 286, 291,

292, 304, 310, 316.

Lamoot. Maillard, 187,

Lamote, Passchier, 225, 226, 228, 229,

233, 310.

Lancmes, Gheerdyne vau, 194.

Langhe, dict Bockeliocn, Gillis de, 234,

247, 248.

Lasco, Joanues a, 33, 35, 119, 120, 121.

Laureins, Thomassen, 294.

Lauwers, Bastiaen, 237, 238.

Leene, P. en G, de. Zie Delenus.



Lems, Gilles, 316.

Lessens, Catheriue, 63.

Lieven, Hendrick, 100, 113.

Linius, Sebastiaeu, 174.

Loctmans, Maykeu, 349.

London, Bisschop van, 10, 12, 17, 34,

39, 43, 44, 48, 51, 128, 174, 175, 193,

202, 203, 254, 256, 257, 259, 261,

262, 268, 315, 319.

Loycx, Walraven, 323.

Loof, Aclriaen, 194.

Loos, Betken, 146.

Lueie, huisvrouw van Jacob Verhaeghen,

303.

Luere, Jau v. d., 93.

Luther. 114.

Luucx, Hans, 157.

M.

Maalsack, Jacques van, 322, 326.

Machem, Jacob, 119.

Maestricht, 105.

Mayaert, Lucas, 4, 5, 283, 307, 314, 316.

Mayaert, Mr. Willem, 221.

Mayaleet, Lucas de, 4, 5.

Mayken, huisvrouw van Coenraed Jans-

sens, 282.

Mayken, weduwe van Pieter Vereist,

293.

Maykeu, huisvrouw van Joost Bauweus,

288.

Maillaert Destreu, 151.

Manteau, Lodewijck, 233.

Marckgraef van Antwerpen. Zie Ant-

werpen.

Marcelis, echtgenoot van Eyken van Eic-

kendale, 104.

Marcelis, Enghel, weduwenaar van Brus-

sel, 270.

Marcus, G-heeraerts. Zie Ghei*aerts.

Mai'gi'iete, huisvrouw van Jacob Koort,

234, 238, 244.

Margi'iet, wed. Jasper Bate, 208.

Marguiua, Francisco, 5, 6, 7, 8, 9, 10,

11, 12, 16, 17, 18, 19, 20, 23, 24, 25,

26, 28, 29, 30, 31, 32, 37, 38, 49,

50, 52, 55, 66, 67, 72, 73, 74, 91,

92, 93, 109, 190, 191, 215, 218, 219,

221, 222, 223, 231, 232, 233, 239,

244, 266, 267, 271, 283, 296, 298,

299, 303. 304.

Maria, Koningin van Engeland, 85,88,97.

Martijne, wed. Willem Schot., 197, 204,

205, 320.

Masyclc, 233.

Mase, Cornelis van den, 74, 104, 118,

119, 121, 122, 245.

Mathieu, Loyse, 158, 159.

Meadstone, 9, 52.

Mechelen, 106, 231.

Mechelynken, wed. vanWouter Eist, 322.

Meyere, Gooris de, 288.

Mermerius, predikant, 5, 17.

Meteren, Emanuel van. Zie Demeti'ius.

Microen, Maei-ten, 35.

Microen, Jaautken, 204, 205.

Middlesex,

Mynoris, 236, 237, ^50, 251.

Moeraert, Lieven, 288.

Moyensz, Joris, 124, 282, 283, 307, 316.

Monghe, Monica, 26, 211.

Mouteau, Lodewijk. Zie Manteau. 233.

Moor, Abraham de, 158, 159.

Moor, Franciscus de, 13, 38, 214.

Moor, Henricus de, 17, 29, 55, 92.

Moor, Pieter de, 14, 222. Zie ook Tnrck.

Moorseele, 10.

Moreel, Hendrik, 89, 92.

MOSCOVITEN, 174.

Muller, David, 42.

Muenickhuusen, Hans van, 91.

N.

Nabuer, Hendrick, 45, 81, 83, 182.

Nahuess, Michiel, 164.

Nederland, 168, 169, 176.

Nicolaessen, Heindi'ick, 187.

Niulan, Adriaeu, 322.

JSotebooms, Jannekeu, 216, 217, 222.

Norwichs, 52, 70, 71, 104, 105, 117, 173.

Nucours, Jaeiitken, 103.

Nykercke, Christiaen Claea van, 103.



o.

Ootgheer, Kaerel, 139.

Osnabrughene, Rumpertus, 59.

Otsen, Franciscus, 248,

Otto, Jacob, 99.

Otto, de Kistmaker, 275.

Oudejans, Mr. Jan, cliirurgyn, 229, 307.

Overdaets, Janneken, vau Enghien, 270,

271, 275, 278, 279.

P.

Paillet, Pieter, 215.

Palm e, Salvador de la, 217.

Pape, Herry, 225, 226, 228, 283.

Passchier, Fluerken, 237, 239.

Pastor, Reyuier. 3, 12, 183, 260, 275,

281, 293, 316.

Pauwels, Cornelis, 90, 321.

Peene, Marten van, 307, 316.

Penninck, Kaerle, 237.

Philips, Mr. 267, 269.

Pinet, Jan de, 288.

Pieterse, Bartholomeus, 61, 65, 72.

Pieterssen, Else, 60.

Pieterssen, Pran9ois, 194.

Pieterssen, Jan, 142, 143, 289.

Pieterse, Lambrecht, 145, 148, 305, 313.

Pieterse, Pieter, 267.

Pieterssen, Sebastiaen; 280, 285, 305.

Platvoet, Barbera, 188.

Poelvoet, Adrianus, 161.

Poert, Agnese en Adriaen van der, 283.

Polen, 174.

Pouteary, Laurens, 224.

Poorte, G-oovaert v. d., 28, 78, 80, 143,

144, 191.

Poortere, Adi-iaen de, 314.

Poortman, Govaert, 231, 289.

Poperingha, 108.

Potter, Rem de, 91.

Pottere, Willem, 236.

Pouchel, Anthouie, 294.

Proost, Willem, 158, 293.

Pruet, Pieter, 216, 288.

Pruet, Jan de, 288.

Putte, Goelken van den, 64, 313.

Putte, Raphael van de, 64, 313.

Putthem, heer van, 322, 324, 325.

Questen, Matheus de, 113.

R.

Radermakere, Jan de, 3, 74, 310, 313.

Raesveldt, Hans, 197, 288.

Rauwels, Ghelewaert, 247.

Ravets, Sara, 53, 224, 225, 229, 259.

Reene, Lucas van, 3, 4, 205, 215, 216,

228,, 258.

Regius, Jannes, 258.

Reyls, Elysabeth, 119.

Reras, Juut, 275.

Remslaghere, Pieter, 224.

Roches, Cosyn des, 5, 103, 129, 130,

149, 165.

Rockets, Jan, Janneken, 313.

Roest, Adriaan, 191.

Roest, Dierick, 60.

Rogiers, Elysabeth, 115.

Royere, Michiel de la, 231.

Rombout, Janneken, 284.

Rommersioale, 66.

Roos of Roze, Jacob de, 270.

Roze, Jan de, 293,

Rotarius, Joannes, 4, 9, 13, 258.

Roucx, Wilhelm, 4, 5, 307, 316, 319.

Rupaert, Hem-icus, 3.

Ruteling, Erardus, 139.

Rutgens, Steven, 279, 280, 285.

Rijcke, Christiaen de, 307, 316.

Rijcke, Cypriaen de, 287.

S.

Saai, Mr. Jacob, 13, 30, 34, 35, 36,

42, 44, 47, 53, 60, 77,103, 107,109,

130, 132, 149, 159, 167, 182, 184,

233, 235, 239, 241, 242, 262, 280,

283, 284, 286, 298, 304, 310, 311,

316, 318, 319, 320, 323, 324, 326.



Saai, Mr. Jan, 286, 291, 326.

Saint Pol, 130.

Salms, Jacobiis, 258.

Sanctes, Balthasar, 266, 267.

Sajidicichs. 52, 105, 108, 133, 188.

Sarasyns, Nicolaes, 246.

Savereyu, Gheeraert, 323.

Schildere, Mr Jan, 224.

Schoemakere, Herman, 213, 236, 244.

Schoukiere, Jacques de la, 26, 211.

Schoonhave, Gillis. 124, 212.

Schot, Martijue, weduwe van Willem,

197, 205.

Schuddemate, Jacob, 307.

Selnavus, Octavius, 3.

Selos, Marcixs, 101, 102, 108.

Serlot, Jan, 160, 165, 316.

Servaes, Christiaen, 133,

Simoens, Franciscns, 231.

Simoens, Hans, 146.

Simoens, Mayken, 179.

Sjaegliers, Erasmiis, 208.

Slosse, Bemeucx, 236, 275.

Smols, Margriete, 300.

Smulders, Barbelken, 65.

Soen, Thomas, 3, 4, 36, 42, 51, 53, 54,

71, 74, 83, 87, 97, 98,134,135,136,

140, 151, 171, 179, 185, 190, 198.

215, 228, 231, 236, 254, 258, 267,

269, 310, 324, 326.

Spanje, 51, 1 70.

Spareuburch, Heindrick, 225, 226.

Spilroaker, Aert de, 105.

Stabbaert, Godefroit, 316.

Steenemuelen, Goovaert Tan, 90, 155,

157, 194, 196.

Stel, Hans, 153, 156, 185, 189, 195.

196, 204, 207, 209, 213, 216, 218, 232,

250.

Stoffelsen, Gholeiii, 61.

Strobbe, Jan, 205.

Strype, Gheeraert van, 189.

Stuer, Arnoldus, 104, 118, 119, 122,

123, 124, 147, 148, 167, 171, 172,

179, 237. 250, 255, 256.

Sul, Jasper, 40, 62, 63, 73, 79, 109,

110. 145, 146, 1.50, 157, 181, 235.

Sylvanus, Mr. Joris, 228, 233, 261, 267,

268, 270. Zie ook Joris.

Sylvanus Octavius, 3.

T.

Tay Marten, 72, 73, 96, 97, 114, 119,

120, 129.

Tanneken, veuve Jacob Janssen, 248.

Tannekeu, weduwe Jan Coppius, 246.

Tcylaers, Tanneken, 195, 204.

Tengunee, 48, 49; drukfout voor Feu-

gureus.

Teurnyn Baillys, 271.

Thiery, Loys, 13, 14, 15, 16, 21, 65, 76,

77, 87, 97, 98, 197, 198, 230, 293,

304, 305, 311.

Thomassen, Laureins, 294.

Thijssen, Klaas, 24.

Tisch, Hans, 197.

Togghe, Willem, 3, 9, 12, 22, 30, 37,

50, 53, 63, 65, 88, 105, 106, 109, 128,

130, 131, 132, 136, 144, 149, 151,

152, 183, 216, 240, 260, 261, 264,

265, 270, 275, 284, 290, 291, 293,

295, 297, 316, 318, 326.

Torre, Gilles de la, 156, 225, 226.

Trommel, Willem, 112.

Turck, 222. Zie P. de Moor.

ü.

Uden, Pieter van, 84, 89, 92, 96, 99,

103, 137, 260.

Utenhoven, Jan, 16, 119, 120, 121, 303.

Utrecht, 26.

V.

Valeken, Matthijs van den, 55, 143, 146.

Valckenbrucht, David van, 158, 293.

Verbeke, Adriaen, 293.

Verbeke, Jan. 307, 316.

Vereist, Jacquemyne, 248.

Vereist, Cathelyne, wed. van Walraven

Loycx, 323.

Vereist, Pieter, 293.

Verhaegen, Mattheus, 180, 181.

Verhaeghe, Pieter, 236.
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Verhille, Gilles, 3, 133, 194, 206, 295,

297, 307, 316.

Verhomme, Mattheus, 3, 43, 65, 1 1 8, 123.

Verhulst, Lieven, 108.

Vertindert, Sara, 317.

Vermaers, Mattheus, 56, 57, 68, 77.

Vermote, Adriaan, 284.

Vermote, Catelyne, wed. Jan Strobbe,205.

Vermote, Passchier. Zie Lamote.

Verpoest, Adriaen, 283.

Verpoest, Jan, 248.

Versloten, weduwe, 237, 238.

Vibotius, Georgius, 3, 51, 258.

Visscher, Hans, 71, 323.

Visscher, Marten, 114, 160.

Visser, Adolf, 320, 322, 323.

Vivere, Gabriël van den, 161, 307.

Vlaanderen, 124, 165.

Vliet, Jan van der, 316.

Volckaert, Denys, 233, 307.

Vos, Cornelis de, 234, 282.

Vriend t. Jan de, 75.

Vriese, Abraham de, 95.

Vryman, Hans van, 106, 107.

Viymans, Diericx, 163.

Vyanen, 90.

Vyfve, Lieven van, 307, 314.

w.

Wachtere, Lieven de, 314.

Walhrole, 48.

Walewijn, Jan, 91.

Waltes. Thomas, 46, 51.

Waruick, Elysabeth, 54.

Wasteel, Jan, l4l, 14.3, 154, 155.

Waterman, Michiel, 217, 246.

Wats, Mr., archidiaken, 242, 248.

Waulters, Clement, 54, 55, 80, 115, 116,

137, 146, 154, 163, 210.

Weersevelt, alias Trompet, Franchois

194.

Wese, Jan de, 188, 271, 278.

Wieliefc, Anna, 5, 7.

Willem I, Prins van Oranje, 162.

Willems, Pieter, 320.

Willemse, Adriaen, 194.

Willemsen, Gheeraert, 260.

Willicx, Ajina, 57.

Wingius, Gottfridus, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10,

11, 12, 13, 14,18,19, 21, 23, 24, 25,

28, 29, 31, 32, 33, 35, 36, 38, 39, 44,

46, 48, 49, 50, 53, 54,55,57,58,61,

65, 66, 70, 72, 73, 77, 93. 110, 126,

130, 132, 133, 137, 144, 145, 148,

152, 154, 160, 161, 162, 164, 165,

166, 169, 171, 172, 175, 176, 177,

178, 182, 183, 184, 185, 188, 191,

194, 197, 198, 199, 200, 201, 202,

206, 208, 209, 214, i;20, 222, 228,

229, 233, 238, 239, 240, 242, 243,

257, 258, 260, 261, 262, 270, 274,'

282, 285, 286, 287, 290, 291, 296,

297, 298, 303, 305, 306, 307, 319.

Wissels, Jan, 317.

WitteWrongle,Jaeques,100,107,113,ll4.

Wolf, Lieven de, 152, 156, 163, 205,
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